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Анотація 

Звіт про проходження переддипломної практики в ТОВ НВФ «Промвітех»; 

Керівник практики: Соловей Олександр Миколайович; Виконавець: Червоний 

Денис Ігорович, студент групи ПІ-51 

Метою практики  є  отримання  студентом  практичних  навичок  після 

вивчення теоретичного матеріалу. 

Обсяг звіту про проходження переддипломної практики становить 21 стр. 

У звіті про проходження переддипломної практики розглянуті загальні 

відомості про тему вивчення: «Датчики вібрації» на базі ТОВ «Промвітех». 

Розглянуто методи та прилади для  вимірювання вібрації, а саме: 

проксіметри, велосіметри, а також більш детально про п`єзоелектричні 

акселерометри. Розглянуті види кріплення датчиків вібрації, та їх основні 

характеристики та застосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Performer: Chervonyy D.I. 

student group PI-51 

Leader: V. I. Dubinets 

Abstract 

Report on passing pre-diploma practice at LLC Promfit "Promvitech"; 

Practitioner: Aleksandr Nikolayevich Solovey; Performer: Chervonyy Denis 

Igorovich, student group PI-51. 

The purpose of the practice is to get the student practical skills after studying 

the theoretical material. 

The volume of the report on pre-diploma practice is 21 p. 

In the report on the pre-diploma practice introduced general information about 

the topic of study: "Vibration Sensors" on the basis of  LLC "Promvitech"; 

Considered methods and devices for measuring vibration, such as: proximeter, 

velocimeters, as well as piezoelectric accelerometers more closely. Considered types 

of mounting of vibration sensors, and their main characteristics and applications. 
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