
Рішення  

Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"  

від 28 листопада 2019 року (протокол №4) про організаційно-технічну підготовку до 

проведення конкурсу "День механіка" 

Заслухавши та обговоривши доповідь доцента кафедри агроінженерії Ікальчика М.І. 

про підготовку до проведення заходу "День механіка" Вчена рада відзначає, що 

організатори проведення конкурсу розробили план заходів, який включає теоретичний та 

практичний блоки. Практичний блок включає завдання з механізації рослинництва та 

технічного сервісу: 

1. Операції щоденного технічного обслуговування тракторів. 

2. Під’їзди до причепа та виконання вісімки разом із причепом. 

3. Підготовка навіски з двох точкової схеми зчеплення на трьох точкову; 

4. Відрегулювати агрегат у складі МТЗ-82 і трьох корпусний плуг ПЛН-3-35 та 

провести оранку. 

5. Під’їзд до знаряддя та з’єднання з агрегатом автозчіпкою СА-1 за трьох точковою 

схемою. 

6. Дискування трактором МТЗ-80 і борони БДВ-3,0. 

7. Міжрядний обробіток агрегатом у складі трактора МТЗ-80 і культиватора КОН-4,2. 

8. Дефектування вузлів та деталей вимірювальним інструментом. 

9. Керування автомобільним транспортом. 

Учасники – команди у складі 5-х студентів від кожної групи 3 та 4 курсів факультету 

інженерії та енергетики за спеціальністю 208 "Агроінженерія". 

Разом з тим Вчена рада звертає увагу на те, що для проведення конкурсу здійснити 

підготовчі заходи, підібрати та погодити місце проведення (ділянка на полі), склад техніки 

з заступником директора з навчально-науково-виробничих питань та інноваційно-

господарської діяльності та поставити на лінійку готовності техніку для проведення 

конкурсу. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

З метою успішного проведення конкурсу здійснити такі підготовчі заходи: 

1. Розробити та затвердити Вченою радою положення про проведення заходу "День 

механіка". 

Відповідальні: Кушніренко А.Г., Мороз А.І., Ікальчик М.І., Василюк В.І. 

Термін: до 20.12.2019. 

2. Розробити сценарій для проведення заходу "День механіка". 

Відповідальні: Кушніренко А.Г. Ікальчик М.І., Василюк В.І., Мороз А.І., Махмудов  І.І., 

Дворник А.В. 

Термін: до 20.02.2019. 

3. Розробити систему номінацій для проведення конкурсу. 

Відповідальні: кафедра агроінженерії 

Термін: до 20.02.2019. 

4. Розробити та затвердити питання теоретичного блоку. 

Відповідальні: Ікальчик М.І., Василюк В.І., Мороз А.І., Махмудов  І.І. 

Термін: до 20.02.2019. 

5. Забезпечити технічно справний стан техніки для проведення конкурсу. 

Відповідальні: Кушніренко А.Г., Ікальчик М.І., Махмудов І.І., Дворник А.В., Хропост В.І. 

Термін: постійно. 

6. Забезпечити належний стан території польової лабораторії та прилеглої до неї. 

Відповідальні: Кушніренко А.Г., Ікальчик М.І., Махмудов І.І., Дворник А.В., Хропост В.І. 

Термін: постійно. 

 

Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 

Cекретар                     В.Ф. Ожема 


