
Перелік питань для захисту звітів виробничої технологічної практики по 

спеціальності 208 Агроінженерія 

(денна форма навчання) 

1. Структура управління підприємством 

2. Структура інженерно-технічної служби господарства 

3. Загальна схема технічного обслуговування машин 

4. Загальна схема ремонту машин і обладнання 

5. Загальна схема механізації робіт з вирощування сільськогосподарських 

культур. 

6. Безпека праці на підприємстві. 

7. Періодичність та види ТО. 

8. Проведення діагностування і дефектовки деталей. 

9. Проведення щозмінного  й планового технічного обслуговування тракторів і 

комбайнів та інших сільськогосподарських машин. 

10. Ремонт корбово-гонкового механізму. 

11.  Ремонт газорозподільчого механізму. 

12. Ремонт вузлів системи мащення. 

13. Ремонт вузлів системи живлення 

14. Ремонт вузлів гідросистеми. 

15. Ремонт вузлів системи охолодження. 

16. Ремонт вузлів електрообладнання. 

17. Ремонт вузлів ходової частини. 

18. Ремонт вузлів трансмісії. 

19. Періодичність та види ТО автомобілів. 

20. Порядок випуску автомобілів у рейс. 

21.  Матеріали для консервації поверхонь машин та герметизації внутрішніх 

порожнин машини. 

22.  Характеристика нафтопродуктів для заправки техніки. 

23. Технологічна наладка агрегатів міжрядного обробітку просапних  

24. культур. 

25. Наладка агрегату для скошування зернових  на заданий технологічний режим. 

26.  Наладка жатки комбайна 

27.  Спосіб руху збиральних агрегатів. 

28. Протипожежний захист і правила безпеки при збиранні зернових. 

29. Технологічна наладка агрегатів для основного обробітку грунту 

30. Технологічна наладка агрегатів для поверхневого обробітку грунту 

31. Технологічна наладка агрегату для посіву зернових. 

32. Технологічна наладка агрегату для посіву бобових. 

33. Технологічна наладка агрегату для посіву кукурудзи. 

34. Технологічна наладка агрегату для посіву соняшника. 

35. Технологічна наладка агрегату для посіву цукрового буряка. 

 



Перелік питань на захист звітів  

виробничої переддипломної практики спеціальності 208 Агроінженерія 

(денна та заочна форма навчання) 

 

1.  В якому господарстві Ви проходили практику?  

2. Яка організація праці у господарстві? 

3. Які посадові обов’язки техніка-механіка? 

4. Яка господарська діяльність господарства? 

5. Який порядок складання технологічних карт? 

6. Які підрозділи в даному господарстві? 

7. Які документи оформлюють при списані техніки? 

8. Структура земельних угідь господарства? 

9. Як проводиться закріплення техніки за механізаторами? 

10. Як проводяться Т.О. і ремонт с-г техніки? 

11. Структура посівних площ та урожайність. 

12. Які заходи розробляються по охороні праці і навколишнього середовища в 

господарстві? 

13. Чи проводяться заняття з механізаторами та які? 

14. Які обов’язки бригадира тракторної бригади? 

15. Який склад машинно-тракторного парку та його технічний стан? 

16. Яку документацію веде бригадир тракторної бригади? 

17. Як комплектується агрегат для посіву сільськогосподарських культур? 

18.  Як проводиться облік і зберігання матеріальних цінностей закріплених за 

бригадою? 

19. Як визначається потреба у паливно-мастильних матеріалах в господарстві? 

20. Як складається план експлуатації і ремонту в даному господарстві. 

21. Чи організовується  і виконується графік проведення Т.О.  в господарстві 

22. Як проводиться облік роботи автотранспорту витрати запасних машин та 

мастильних матеріалів. 

23. Який особовий склад тракторної бригади господарства? 

24. Як виконується зберігання автотранспорту в господарстві? 

25. Як проводиться дотримання розпорядку дня в господарстві? 

26. Яку документацію веде завідувач гаражем іде вона зберігає? 

27. Чи впроваджується в даному підприємстві нові форми організації праці? 

28. Як проводиться захист навколишнього середовища і охорона та 

протипожежний захист в авто гаражі? 

29. Які посадові обов’язки виконує технік-механік( механізації тваринницьких 

ферм)? 

30. Чи раціонально використовується обладнання в даному господарстві? 

31. Який баланс кормів в господарстві від урожаю до урожаю? 



32. Чи розробляються плани графіки по технічному обслуговуванню? 

33. Технологічна документація ремонтного виробництва? 

34. Яка динаміка поголів’я тварин в господарстві? 

35. Чи ведеться нормативна документація по якості продукції? 

36. Як розробляється план графік  роботи ремонтної майстерні? 

37. Яку продукцію тваринництва господарство реалізує?  

38. Які заходи застосовуються для керування технічним станом машин? 

39. Які складові визначають систему ремонту і обслуговування машин? 

40. Склад машин і обладнання для механізації тваринництва.  

41. Яке відділення Ви накреслили в звіті щоденнику? 

42. Що однозначно визначає вибір рішення про зміст, місце і строки проведення 

ремонтів ? 

43. Які показники застосовуються для оцінювання ефективності діючої  

44. системи ремонту і обслуговування машинно-тракторного парку ? 

45. Які основні чинники впливають на якість ремонту? 

46. Яку сільськогосподарську культуру Ви обрали для складання технологічної 

карти на її вирощування? 

47. Стан і перспективи подальшого розвитку агро формування, його ремонтно-

обслуговуючої бази. 

48. Який порядок  проведення інструктажів з техніки безпеки праці? 

49. Як складаються технологічні карти на  вирощування сільськогосподарської 

культуру в даному господарстві? 

50. Який інструктажів з техніки безпеки праці проводиться на робочому місці? 

51. Яка документація  ведеться з техніки безпеки праці в даному господарстві? 

52. Вкажіть організацію і технологію  вирощування провідних культур 

господарства. 

53. Чи проводяться заходи з охорони природнього середовища в господарстві? 

54. Як складається акт про нещасний випадок? 

55.  Чи впливає сільськогосподарське виробництво господарства  на навколишнє 

середовище? 

56. Вкажіть марку тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин та 

знарядь, які використовуються в господарстві для вирощування певної 

культури. 

57. В якому господарстві Ви переймали досвід під час екскурсії? 

58. Які форми організації праці застосовуються в господарстві в якому 

перебували  підчас екскурсії? 

59. Які додатки додані до звіту? 

60. Чи були зауваження до Вас від керівника практики від господарства? 

61. Якими джерелами користувалися при оформлені звіту?    

 


