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Старший викладач кафедри «Оптимізація технологічних систем ім.Т.П.Євсюкова».
Викладач з 13-річним досвідом роботи, автор більше двадцяти наукових та навчальнометодичних праць.
Переддипломна практика є дисципліною професійного та практичного циклу
підготовки студентів другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальності
«Агрономія».
Метою переддипломної практики є завершення вивчення студентами проблеми, що
пов’язана з темою дипломного наукового дослідження. Студенти узагальнюють усі
дослідження, що раніше були проведені ними під час проходження практики та написання
звітів з практики.
Основним завданням переддипломної практики є: закріплення теоретичних знань
студентів та їх застосування на практиці; вивчення організаційної структури та
особливостей функціонування, та сфери діяльності підприємства; практична підготовка
студентів до самостійної роботи на одній з відповідних посад за фахом; написання
дипломної роботи, яка б мала практичне значення для відповідного підприємства; розробка
та можливе впровадження конкретних заходів поліпшення діяльності суб’єктів
господарювання і таке інше.
За результатами проходження переддипломної практики студент повинен:
знати: організаційну структуру управління підприємством; організацію праці і
проблеми управління виробничим підприємством; стратегію і функції підприємства.
вміти: проаналізувати організаційну структуру управління підприємством;
проаналізувати організацію праці і роботу інженерної служби господарства на плановий
період; проаналізувати стан і визначити основні напрями розвитку матеріально-технічних
ресурсів підприємства; проаналізувати чисельність персоналу інженерної служби;
аналізувати рішення при виникненні не стандартних ситуацій у виробничому процесі;
аналізувати матеріали для виконання індивідуального завдання.
Загальний обсяг дисципліни – 60 годин самостійної практичної роботи.
Календарний план проходження переддипломної практики
Тижні практики
Назви робіт
1
2
3
Оформлення на практику. Інструктаж з техніки безпеки та
Х
санітарного мінімуму
Виробнича екскурсія по підприємству
Х
Визначення та аналіз роботи інженерної служби господарства.
Х
Х
Визначення основних проблем підприємства за обраною темою
Х
дослідження
Ознайомлення з документацією підприємства по темі дослідження
Х
Формування пропозицій та формулювання шляхів покращення
Х
діяльності
Визначення можливості та ступеня впровадження сформульованих
Х
Х
пропозицій
Оформлення звіту
Х
Захист звіту
Всього годин – 60
20
20 20
* Терміни виконання завдань визначає керівник практики від кафедри «ОТС імені
Т.П. Євсюкова». Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Підсумковим
контролем є залік.

