
Дипломне проєктування. Завдання 2 – ТС (15.05-18.05.2020) 

Виконання розділу 1 «Загальний розділ» 

1.1 Характеристика господарства 

Дані цього розділу є дуже важливими, тому що на їх основі 

ґрунтуються всі розрахунки другого розділу (2. Організаційний розділ). 

1. Подати короткі дані про господарство і його територіальне 

розміщення за наступною схемою: 

- територіальне розміщення господарства стосовно району, області; 

- коротка історична довідка про організацію господарства і стан розвитку; 

- відстань від адміністративних центрів, пунктів реалізації 

сільськогосподарської продукції, баз постачання, залізничної станції, шляхи 

сполучення. 

2. Подати структуру земельних угідь і виробничий напрямок 

господарства. Структура земельних угідь господарства оформляється у 

вигляді таблиці, до якої заносять дані за останні 1...2 роки. 

Таблиця 1.1 – Структура земельних угідь 

 2019 рік 

Площа, га Структура, % 

Всього угіддя   

З них рілля   

Пасовища   

Багаторічні насадження   

Водойми   

Присадибні землі   

Разом:   

 

Після таблиці необхідно зробити аналіз зміни структури земельних 

угідь, а також визначити виробничий напрямок господарства. 

3. Відобразити структуру посівних площ і урожайність 

сільськогосподарських культур за останні 2 роки у вигляді таблиці 1.2.  

В таблиці повинні бути перераховані всі культури, які вирощуються на 

території господарства або відділення чи бригади. 

Таблиця 1.2 – Структура посівних площ, урожайність, валовий збір основних 

сільськогосподарських культур 

Культура 
2019 рік 

Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц 

Озима пшениця    

Озимий ячмінь...    

 

Після заповнення таблиці необхідно зробити аналіз, як змінювались 

посівні площі, чи зросла (зменшилась) урожайність і за рахунок чого це 

відбувалося. 



4. Описати склад машинно-тракторного парку бригади чи господарства 

в цілому, вказавши назву машин, їх марку, кількість та стан готовності. 

Можна перерахувати тільки основні марки тракторів, комбайнів і 

сільськогосподарських машин. 

Після опису дати коротку технічну характеристику машинно-

тракторного парку, перспективи його оновлення і т.д. 

Таблиця 1.3 – Наявність машинно-тракторного парку в господарстві 

 

Назва машин Кількість Марка машин 

Трактори:  К-701 

  Т-150К 

  МТЗ-82 

  … 

Автомобілі:  КамАЗ  

  ЗІЛ-130 

  … 

Зернозбиральні комбайни:  ДОН-1500 

  … 

Жниварки валкові  ЖВН-6У 

  … 

Граблі тракторні  ГАП-6 

  … 

Косарки тракторні  Е-303, Сербія 

  … 

Сівалки:  СЗ-3,6 

  СУПН-8 

  … 

Плуги:  ПЛН-5-35 

  ПЛН-4-35 

  ПЛН-3-35 

  … 

Культиватори:  УСМК-5,4 

  КРН-5,6 

  КПС-4 

  … 

Дискові лущильники  ЛДГ-10 

  … 

Борони дискові:  БДН-2,4 

  БДТ-7 

  … 

 

 

 



1.2  Характеристика ремонтно-обслуговуючої бази господарства 

1. Подати короткі дані про ремонтно-обслуговуючу базу господарства, 

тобто технологічних секторів:  

- сектор ТО і ремонту техніки; 

- сектор тривалого зберігання; 

- сектор зберігання нафтопродуктів та заправки машин. 

2. Описати місце розташування секторів з урахуванням розміщення 

населених пунктів, стану шляхів, тривалості сезону польових робіт, 

рівномірності завантаження та використання техніки. 

3. Вказати пересувні засоби для проведення технічних обслуговувань 

та ремонтів машин під час виконання сільськогосподарських робіт. 

 

1.3 Аналіз організації технічного обслуговування та ремонту 

машинно-тракторного парку 

1. Вказати як і ким здійснюється технічне обслуговування та складні, 

регулювальні і діагностичні операції машинно-тракторного парку на рівні 

підрозділів. 

2. Описати правила організації проведення технічного обслуговування 

техніки. 

3. Вказати місце виконання ремонтних робіт. 

 

1.4 Організація інженерно-технічної служби господарства 

1. Вказати функції інженерно-технічної служби господарства. 

2. Описати структуру та обов’язки інженерно-технічної служби 

господарства. 

 

1.5 Організація матеріально-технічного постачання 

1. Вказати основне завдання матеріально-технічного постачання. 

2. Описати структуру забезпечення машинно-тракторного парку 

запасними частинами та паливно-мастильними матеріалами господарства. 


