
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

 Дипломне проєктування є заключним етапом в навчанні студента і ставить своєю 

метою систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних знань студента, 

розвиток навиків розрахунку, конструювання і виконання графічних робіт вміння 

самостійно вирішувати складні технологічні і інженерні питання. 

   На одне із перших місць ставиться рішення питань, пов'язаних з енергозбереженням, 

освоєнням моловідхідних і безвідхідних технологій, механізацією і автоматизацією 

виробничих процесів на основі принципово нових технологічних систем, техніки 

останніх поколінь, нових видів енергії і матеріалів. 

   Вивчення об'єктів проектування (перелік приведений в попередньому розділі даних 

методичних рекомендацій) здійснюється на переддипломній практиці, в 

господарствах, на базі яких виконується дипломний проект. 

   Звіт по переддипломній практиці за змістом повинен відповідати першому розділу 

дипломного проєкту. Тому під час його підготовки необхідно також опрацювати 

відповідні інформаційні джерела, сформулювати вимоги до розроблюваного об'єкта та 

обґрунтувати основні задачі проектування. 

    

Дипломний проєкт складається з пояснювальної записки та графічної частини. 

   
 У Вступі до пояснювальної записки даються загальні задачі агропромислового 

комплексу, актуальність теми дипломного проекту в розв'язанні цих задач, ступінь 

новизни. У вступі також деталізуються основні задачі дипломного проектування і 

дається суть розділів проекту. 

    

 Загальний розділ  
   Організаційно-економічна характеристика об'єкта досліджень включає короткий 

аналіз організаційних і природно-економічних умов виробництва, розташування 

господарства щодо районного і обласного центрів, місць збуту продукції, пунктів 

надходження вантажів (залізнична станція, наявність шляхів сполучення), 

організаційну структуру підприємства, забезпеченість землею, структуру посівних 

площ, урожайність та собівартість виробництва основних видів продукції. 

   В дипломних проєктах, присвячених питанням вдосконалення технічного сервісу 

машин, доцільно надавати характеристику ремонтно-обслуговуючої бази, або 

наявного МТП регіону для об’єктивного обґрунтування річної програми сервісних 

підрозділів. 

 

Технологічний розділ  
   Технологічний розділ пояснювальної записки повинен мати чітку назву, що 

відображає суть проблеми, яка вирішується, включати необхідні розрахунки з 

обґрунтування та розробки технологічної операції під час вирощування 

сільськогосподарської культури, технологічних прийомів технічного обслуговування і 

ремонту машин, або їх окремих деталей, вузлів та агрегатів. Під час розробки 

технологічних схем виконання розроблюваного процесу можливі декілька варіантів 

технічних рішень, із яких необхідно виділити один, оптимальний для конкретних умов 

проекту. При пошуках оптимального рішення доцільно використовувати ЕОМ. В 

розділі повинно бути доказано переваги прийнятого рішення, яке дозволяє отримати 



позитивний ефект в підвищенні продуктивності праці, збільшенні виробництва 

продукції, покращенню якісних показників і ефективності в цілому. 

 

Конструкторський розділ  
   Назва даного розділу повинна відображати суть розробки або модернізації 

конструкції конкретної машини, агрегату, вузла, стенда, робочого органа (у 

відповідності з темою проекту). Об'єктом конструкторської розробки можуть бути 

різноманітні сільськогосподарські машини, знаряддя, трактори, обладнання 

тваринницьких ферм, пристрої з покращення обслуговування і ремонту МТП, 

експлуатаційні прилади з контролю якості виконання польових робіт і режимів роботи 

агрегатів, з діагностування технічного стану машин і т.п. 

 

Охорона праці  
   Розділ «Охорона праці» є складовою частиною проєкту, тому його структура і зміст 

визначається його темою. Наприклад, якщо темою проекту передбачена розробка 

механізованого процесу виконання технологічної операції на вирощуванні 

сільськогосподарської культури, технічного сервісу машин в конкретному 

господарстві, проект підрозділу галузі тваринництва, то розділ "Охорона праці" 

повинен мати розробки, які забезпечують високу технічну культуру, нормативні 

санітарні вимоги і повну безпеку праці під час впровадження у виробництво 

спроектованої механізованої операції, прийомів експлуатації і технічного 

обслуговування машин. 

    

Економічний розділ  
   Розділ з економічного обґрунтування проєкту повинен містити необхідні розрахунки 

техніко-економічних показників, які підтверджують економічну ефективність 

виконаної розробки порівняно до відповідних існуючих показників базового 

господарства. При цьому враховується, що основними критеріями економічної 

доцільності проекту і запропонованої конструкторської розробки являються: 

продуктивність праці, зниження собівартості продукції чи експлуатаційних витрат, 

річний економічний ефект. Розділ з економічного обґрунтування повинен містити 

розрахунки економічної ефективності впровадження технологічних і конструктивних 

рішень проекту. 

   

Перелік використаних джерел  
   Список літератури, електронні адреси сайтів та інші джерела інформації, 

використані в процесі дипломного проектування, формуються в послідовності 

посилань в тексті пояснювальної записки, або за алфавітним принципом. На кожне 

приведене джерело повинно бути посилання в тексті записки.  
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