
І я  тут був

літЯьаї а̂ хмапсиси

Кожного року, влітку, студенти- 
маханіки першого курсу ХНТУСГ прохо
дять свою першу навчальну практику, 
яка складається з трьох частин: керу
вання сільськогосподарською технікою 
та з дисциплін, які вивчаються протя
гом року -  рослинництва та тваринни
цтва. Цей рік, також, не став виключен
ням.

Впродовж трьох тижнів, не звер
таючи уваги на спеку, першокурсники 
навчалися керуванню сільгосптехнікою 
на навчально-дослідному полі «Цен
тральне». Мали змогу навчитися ке
рувати трактором та виїхати на ньому 
в поле, виконуючи різні завдання, які 
були поставлені перед ними керівника
ми. Тим, у кого виникали якісь трудно
щі чи запитання, допомагали інструк
тори -  студенти другого та третього 
курсів.

- Мені здавалось, що буде склад
но пояснювати студен там  робочі мо
менти, однон все вийшло набагато  
краще ніж я сподівався, - поділився з 
прес-центром ін с т и т у т у  М СМ  сту- 
дент-інструнтор 23Ма групи Пасат- 
кін Андрій.

Також практиканти вивчали різні 
деталі тракторів та машин у майстер
нях. Вони збирали та розбирали дви
гуни, карбюратори, паливний насос, а 
також побачили роботу зернозбираль
ного комбайну. Ще першокурсники 
ознайомилися з процесом роботи по- 
дрібнювача.

Як зазначив головний інструк
тор цього року, студент 32М групи Ван- 
сович Павло, практиканти виявилися 
дуже кмітливими, майже всі впоралися 
із завданнями. Незважаючи на те, що в 
процесі роботи у декого виникали за
питання, все легко вирішувалось.

Наступними випробуваннями 
для студентів стали два тижні відпра
цювання у стінах рідного університету 
на кафедрах рослинництва та тварин
ництва. Спочатку вони вивчали ґрунти 
та рослини, які вирощуються на терито
рії України, а вже потім згадали та за
кріпили свої знання з курсу технології 
виробництва продукції рослинництва.

Практиканти також прийняли 
участь у екскурсії до навчально-до
слідницького господарства «Докучавв- 
ське», яке було створене для проведен
ня науково-технологічної та виробничої

практики студентів сільськогосподар
ських навчальних закладів із метою 
вивчення технологій вирощування зер
нових та технічних культур.

- Я була у захваті! Завжди ціка
во пізнавати щось новеІ - поділилася 
своїми враженнями студентка ІЗМа 
групи Дроздова Наталія. - Завдяки 
практиці я здобула величезний досвід, 
який у майбутньому стане  для мене 
вкрай важливим.




