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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета практики: закріплення і поглиблення теоретичних знань та 

набуття умінь і навичок роботи на тракторах і автомобілях. 

Завдання практики: розбирання і складання вузлів та агрегатів тракторів та 

автомобілів, виконання технічних і технологічних регулювань, визначення 

технічного стану тракторів та автомобілів, виконання технологічних операцій, 

оцінювання якості виконаних робіт і виконання правил техніки безпеки. 

Місце проведення практики: навчально-виробнича база факультету, база 

навчально-дослідного господарства та філій кафедри. 

2. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

Під час практики студент повинен: закріпити та поглибити теоретичні 

знання з будови автомобілів та тракторів, набути практичні навички і уміння 

технологічного їх налагодження на оптимальні режими роботи та їх агрегатування; 

оволодіти прийомами виконання польових механізованих робіт, відповідно до 

агротехнічних  вимог;  виявляти і усувати несправності в роботі тракторів та 

автомобілів;  проводити оцінювання і контроль якості роботи та виконання правил 

техніки безпеки. 

Навчальну практику виконують під керівництвом викладача за участю 

навчального майстра. 

На проведення навчальної практики відведено 60 год, в тому числі 30 год 

практичних занять та 30 год самостійної роботи. 

Форма контрольних заходів: 

Залік - 1шт. 

  

   

 

 

3. АНОТАЦІЯ ДО ПРАКТИКИ 
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Проходження практики здійснюється на базі кафедри та підприємствах 

(філіях кафедри) у відповідності до програми та графіку проведення навчальної 

практики. Форма організації практики при її виконанні - бригадна (ланкова) 

2...3 чоловіки, з яких один назначається старшим. 

Для проведення практики залучаються навчальні майстри. Керівництво 

практикою здійснюється викладачами кафедри. 

Перед початком практики зі студентами проводиться інструктаж щодо її 

виконання та техніки безпеки. В інструктажі вказують місце проведення, 

програму, методику, правила техніки безпеки. Кожній ланці видається 

конкретне завдання згідно програми практики. Під час практики здійснюється 

контроль за її виконанням та веденню щоденника практики, кожне завдання 

оцінюється керівником практики відповідно до якості виконаної роботи, 

повноти звіту та засвоєння студентом програмного матеріалу. При цьому 

береться до уваги і акуратність з якою оформлена робота. Після успішного 

виконання та захисту звіту виставляється залік з навчальної практики. 

Звіт має наступну структуру: 

1. Титульна сторінка. 

2. Вступ. 

3. Основна частина. 

4. Висновки. 

На проведення навчальної практики відведено 60 год, в тому числі 30 год 

практичних занять та ЗО год самостійної роботи. 

Форма контрольних заходів: 

Залік - 1шт. 

 

 

 

 

4. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

2 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Нормативна 

або 

за вибором ВНЗ 

або 

за вибором студента  

Напрям підготовки  

208 «Агроінженерія» 

Модулів –  

 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  

 
2-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

___________________

_ 

                    (назва) 

                      

Семестр 

Загальна кількість 

годин -60 

4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 15 

самостійна робота 

студента - 15 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

24  год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

30  год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

30  

 

Вид контролю:  

залік 
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№ 

з/п Назва теми 
денна 

форма 

1 
Інструктаж по техніці безпеки під розписку в журналі. 

Загальна будова тракторів, автомобілів та автотракторних 

двигунів. 

2 

2 

Кривошипно-шатунний механізм (КШМ), несправності та їх 

вплив на роботу двигуна. Механізм газорозподілу, 

несправності і технічне обслуговування клапанного механізму 

газорозподілу. 

4 

3 
Система живлення карбюраторних двигунів. Конструкції 

карбюраторів, можливі їх несправності (технічне 

обслуговування). 

4 

4 Система живлення дизеля паливом. Впускні і випускні 

повітряно-газові системи дизелів та системи нейтралізації 

відпрацьованих газів. Несправності системи живлення 

дизелів. 

4 

1 
Система охолодження. Несправності та технічне 

обслуговування. Система мащення, несправності і технічне 

обслуговування. 

4 

2 

Загальна будова трансмісій автомобілів і тракторів. 

Зчеплення. Механічні коробки передач та коробки передач з 

переключенням 

на ходу. Роздавальні коробки, ходозменшувачі і карданні 

передачі. Ведучі мости і кінцеві передачі. 

4 

3 Ходова частина колісних тракторів і автомобілів. Ходова 

частина гусеничних тракторів. Несправності ходової частини. 4 

4 Рульове керування колісних тракторів. Рульове керування 

автомобілів. Механізми повороту гусеничних тракторів. 4 

 Разом годин за розділ 2 
30 
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Самостійна робота 

 

 

1 
По каталогах, журналах і проспектах привести 

характеристики тракторів закордонних фірм. 
2 

2 
По каталогах, журналах і проспектах привести 

характеристики автомобілів зарубіжних фірм. 
2 

3 
Описати перспективний типаж тракторів Харківського 

тракторного заводу. 
2 

4 
Описати перспективний типаж тракторів Мінського 

тракторного заводу. 
2 

5 
Описати перспективний типаж тракторів 

Дніпропетровського тракторного заводу. 
2 

6 
Перспективи розвитку вітчизняних двигунів для 

автомобілів. 
2 

7 Особливості конструкції трансмісій закордонних тракторів. 2 

8 
Особливості конструкції ходових систем закордонних 

автомобілів. 
2 

9 
Особливості конструкції ходових систем закордонних 

тракторів. 
2 

10 
Особливості конструкції рульового керування закордонних 

тракторів. 
2 

11 
Особливості конструкції гальмівних систем закордонних 

тракторів. 
2 

12 
Особливості конструкції робочого обладнання закордонних 

тракторів. 
2 

13 
Визначення і класифікація характеристик; регулювальні 

характеристики за складом горючої суміші 
2 

14 
Вплив регулювань на показники робочого циклу, 

економічність і стійкість до зношування двигунів 
2 

15 Навантажувальні характеристики 2 

Всього  30 
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ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

По закінченні навчальних практик студенти складають залік.  

Студенти, які не склали залік  згідно з навчальним планом після 

навчальної практики є такими, що мають академічну заборгованість.  

Студенти під час проходження практики зобов'язані 

підпорядковуватися чинним правилам внутрішнього розпорядку; нести 

відповідальність за виконану роботу та її результати і показувати приклад 

свідомого і сумлінного відношення до праці.  

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Загальна форма звітності студента 

про практику – це подання звітної документації (письмового звіту, 

характеристики, щоденника і ін.) потім керівнику практики від кафедри.  

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, 

характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від 

кафедри. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання 

охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та 

інші. Форма звіту визначається робочою програмою практики.  

Кожний студент зобов’язаний регулярно вести щоденник практики, 

пред’являти його керівнику для контролю заповнення та на підпис. У 

щоденник записують послідовність виконання індивідуального завдання, 

місце роботи, її характер і обсяг, методи її виконання та інші відомості.  

Звіт з навчальної практики захищається студентом (з 

диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри. До 

складу комісії входять керівники практики від кафедри і викладачі кафедри, 

які викладали практикантам спеціальні дисципліни. Оцінка за практику 

вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за 

підписами членів комісії.  

Оцінювання студента відбувається за відповідною шкалою. 
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Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Студенту, який не виконав програми практики за поважних причин, 

може бути надано право проходження практики повторно при виконанні 

умов, визначених у положенні про організацію навчального процесу в 

університеті. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях 

кафедр, а загальні підсумки практики підбиваються на засіданні Вченої Ради 

факультету. 


