
Для керівників та студентів переддипломної практики бакалаврів. 
Вимоги до переддипломної практики студентів бакалаврів (2016) 

 
Студент має обов’язково отримати конкретизоване завдання для 

проходження практики за підписом керівника практики Університету та 
затвердити щоденник з практики (далі - Щоденник) у завідувача кафедри 
ХПСМ ІХФ професора В. І. Сівецького.  

Завдання має відповідати змісту звіту. 
 
Звіт складається з двох частин. Загальна тема завдання з практики 

відображає вміст першої і другої частин звіту. 
1. Частина 1 (містить опис підприємства, технології та машини 

виробництва). 
1.1 Історія підприємства. Структура. Технологічні схеми, установки. 

Опис підприємства, продукція та вимоги до її виробництва. Тара та упаковка 
отриманих складових і продукції (кількість, вимоги, якість, ємкість, переваги 
та недоліки). 

1.2 Ознайомлення з правилами техніки безпеки. Підготувати 
відповідний розділ звіту. 

1.3 Вимоги щодо оформлення Щоденника та першої частини звіту 
(об’єм 15-20 сторінок з кресленнями, відгуки та підписи завіренні печатками 
у Щоденнику та звітах). 

 
2. Частина 2 (має містити матеріали до дипломного проектування). 
Вступ (містить опис машини, її призначення, продукцію, переваги та 

недоліки). 
Патентно - літературний огляд (наявність не менше 5 патентів, у тому 

числі іноземних). 
Обґрунтування модернізації. Вибір модернізації (у випадки 

недостатності графічної частини ДП можливо – 2 модернізації: перша – 
основна, друга – додаткова). При проведенні модернізації використовувати 
патенти після 2000 року, приорітет – патенти за останні 5 років. Отримати 
підпис у доц. В. Ю. Щербини.  

Узгодження з керівником Університету теми дипломного проекту (далі 
- ДП) для підготовки наказу про затвердження тем ДП.  

Мета і суть модернізацій. Написання тез доповіді на конференції. 
Підготовка заявки на патент (бажано). Конструкторська розробка 
модернізації. Підтвердження працездатності модернізації (кінематична, 
параметрична, розрахунки на міцність тощо).  

Виконання технологічної схеми підприємства, що використовує 
розглянуту машину.  

Виконання завдання щодо: техмашу, техніки безпеки, економіці 
(часткове).  

Узгодити з керівником зміст графічної та текстової частини ДП.  
3. Проведення професійно - орієнтаційної роботи з молоддю  



4. Оформлення 2 частини звіту з практики (об’єм 25 - 40 сторінок).  
Захист звітів з практики та затвердження тем ДП відбудеться 27 квітня 

2016 р.  
Затверджує Щоденник та звіт про виконання завдань з практики 

завідувач кафедри ХПСМ ІХФ. 
 
 
 
 
Відповідальний                                                     Г. М. Васильченко 


