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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма виробничої практики розроблена відповідно до навчального
плану,  складеного  згідно  з  державним  стандартом  за  спеціальністю  133
Галузеве машинобудування.

Практика студентів організовується відповідно до діючих навчальних
планів,  "Положення  про  проведення  практик  вищих  навчальних  закладів
України" (Наказ Міністерства освіти України від 1 квітня 1993р. № 93) та
включає  такі  види:  навчальну,  виробничу, технологічну  і  переддипломну
(професійну).

Практика  є  складовою частиною навчального  процесу  і  ефективною
формою підготовки  майбутніх  спеціалістів  до  професіональної  діяльності.
Мета  практики  –  закріплення  і  поглиблення  знань,  отриманих  під  час
теоретичного  навчання,  прищеплення  необхідних  умінь  і  навичок  за
спеціальністю і придбання робітничої професії згідно з відповідним розділом
навчального плану.

Завдання  виробничої  практики  – навчити  студентів  експлуатувати,
монтувати, налагоджувати, ремонтувати основне технологічне, допоміжне і
транспортне  обладнання;  здійснювати  технічний  нагляд,  за  станом  і
ремонтом захисних пристроїв на обладнанні; виявляти несправності в роботі
обладнання;  читати  креслення,  викреслювати  деталі  і  вузли,  їх  ескізи;
користуватися  контрольно-вимірювальними  приладами,  працювати  з
обчислювальною  технікою  і  системами  автоматизованого  контролю,
комп'ютерною  технікою;  здійснювати  контроль  за  дотриманням  правил
безпеки  праці,  протипожежного  захисту;  приймати  рішення  в  реальній
виробничій  обстановці;  оптимально  організовувати  свою  виробничу
діяльність, виконувати заходи щодо охорони довкілля.

Програма виробничої практики розрахована на весь період навчання.

Назва практики Кількість годин

В
сь

ог
о У тому числі

І II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8

Навчальна   практика,  в тому
числі:

540 270 270 324 54

Слюсарна 108 108

Механічна 108 108

Зварювальна 54 54
Експлуатаційно-ремонтна 270 270

Виробничі
ситуації
завдання

54 54

Виробнича
практика
(технологічна)

324 324



Переддипломна практика 162 162

Всього 1080 270 270 324 216

Тривалість робочого тижня для студентів у період навчальної практики
– 5 днів, робочого дня – 6 навчальних годин.

Тривалість робочого  тижня в період технологічної  і  переддипломної
практики для студентів відповідає режиму роботи підприємства.

Одна третина від загальної кількості визначених годин на проходження
всіх видів практики відводиться на самостійну роботу студентів.

Бази практики
Для слюсарної, механічної, зварювальної практики базою практики є

навчальні майстерні коледжу, які мають слюсарне, зварювальне та верстатне
відділення  із  розрахунку  проведення  занять  у  кожному  з  них  з  однією
підгрупою (13-15 осіб).

Розв'язування  виробничо-ситуаційних  завдань  проводиться  у
відповідних  аудиторіях  навчального  закладу  2  викладачами  в  групі,  при
поділі підгруп на бригади.

Для  інших  видів  практики:  кращі  базові  підприємства  харчової  і
переробної  промисловості  з  високим  рівнем  механізації  і  автоматизації
виробництв, прогресивною технологією, які мають кваліфікований персонал
для  керівництва  практикою,  сучасну  ремонтну  базу,  з  якими  навчальний
заклад має укладені договори.

Організація практики
У навчальному закладі  на всі  види практики повинна бути наступна

документація:
–  Положення про проведення  практики студентів  вищих навчальних

закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України 8 квітня
1993 р. №93, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.04.93 р. №35;

– типова програма виробничої практики;
–  графік  навчального  процесу  (складається  щорічно  відповідно  до

навчального плану);
–  робочі  плани  проведення  навчальної,  технологічної  та

переддипломної практики;
– графік переміщення студентів по робочих місцях на підприємстві;
– план роботи заступника директора з виробничого навчання;
– залікові відомості по практиці;
–  договори  з  підприємствами  про  проведення  виробничої  практики

студентів;
– звіти викладачів спецдисциплін про керівництво практикою;
– індивідуальні завдання з дослідної роботи, підготовлені предметною

(цикловою) комісією спецдисциплін;
– зразок звіту-щоденника.



НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
Навчальна практика щодо набуття робочих навичок є продовженням

теоретичного  курсу  і  проводиться  майстрами  виробничого  навчання
(викладачами навчального закладу).

Навчальна  практика  (експлуатаційно-ремонтна)  з  оволодіння
робітничою  професією,  що  відповідає  фаху  навчання,  напряму  роботи
підприємства  проходить  на  підприємстві  (в  навчальному  закладі)  під
керівництвом  майстрів  виробничого  навчання  базових  підприємств
(навчального  закладу).  Оплата  за  навчання  здійснюється  за  рахунок
підприємств (навчального закладу).

Для  присвоєння  робітничої  професії  і  відповідного  розряду
проводяться кваліфікаційні іспити.

Студентам,  які  успішно  склали  іспити,  присвоюється  кваліфікація  і
робітничий розряд, видається посвідчення відповідної форми.

Студенти, які не склали кваліфікаційні іспити по закінченні навчальної
практики, складають їх повторно в період технологічної практики.

Основним завданням навчальної практики щодо вирішення виробничо-
ситуаційних завдань є  закріплення і  поглиблення у студентів  теоретичних
знань і практичних навичок, отриманих ними під час вивчення спеціальних
дисциплін.  Даний  вид  практики  проводиться  в  навчальному  закладі
викладачами  спецдисциплін  після  закінчення  переддипломної  практики  з
метою формування у молодших спеціалістів умінь швидкого реагування на
виробничі  ситуації,  взяті  із  реальної  діяльності  підприємств  харчової  і
переробної галузі промисловості та знаходження шляхів їх вирішення.

ВИРОБНИЧА (ТЕХНОЛОГІЧНА) ПРАКТИКА
Виробнича технологічна практика складається з двох частин:
-  робота  студентів  на  штатних  (оплачуваних)  робочих  місцях

відповідно  до  кваліфікації  з  робітничої  професії,  набутої  в  результаті
проходження  навчальної  практики.  Час  роботи  студентів  на  оплачуваних
робочих  місцях  у  період  технологічної  практики  зараховується  в  стаж
роботи;

-  ознайомлення  з  посадовими  обов'язками  техніка  з  експлуатації  та
ремонту обладнання харчового виробництва відповідного підрозділу.

У  період  проходження  виробничої  технологічної  практики  студенти
збирають  матеріали  для  виконання  індивідуального  завдання,  курсового
проекту  з  дисциплін  «Будова  та  експлуатація  обладнання»,  «Економіка,
організація і управління на підприємствах галузі».

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
Переддипломна практика є заключним етапом виробничого навчання

студентів.  По  можливості  вона  проводиться  на  підприємствах,  де  буде
працевлаштований випускник.

Перед  початком  практики,  не  пізніше,  ніж  за  два  тижні,  студентам
видається  завдання  на  дипломне  проектування.  Тема  дипломного
проектування  повинна  бути  пов'язана  з  підприємством,  на  якому  студент
проходить переддипломну практику.



З  метою  набуття  організаційно-технічних  навичок  управління
виробництвом у період практики студент має працювати в якості  дублера
техніка-механіка виробничого цеху чи ремонтної майстерні.

Крім  того,  студент  повинен  ознайомитися  з  роботою  відділів
підприємства,  зокрема,  головного  механіка,  котельної,  компресорної,
енергоцеху,  будовою,  принципом  дії  відповідного  обладнання,  збирати  і
готувати матеріали для виконання дипломного проекту.

КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
Керівниками відповідних видів практики є:

 навчальної  – викладачі навчального закладу або майстри виробничого
навчання:

 ксплуатаційно-ремонтної  практики  з  набуття  робочої  професії  –
слюсаря-ремонтника чи налагоджувальника обладнання та виробничої
технологічної практики  – майстри виробничого навчання, інженерно-
технічні працівники базових підприємств;

 переддипломної  практики  – викладачі  спецдисциплін  механічного
циклу дисциплін навчального закладу, інженерно-технічні працівники
базових підприємств.
Керівники  практики  від  навчального  закладу  складають  робочі

програми  практики,  розробляють  тематику  індивідуальних  завдань,
перевіряють  їх  виконання,  надають  студентам  методичну  допомогу,
здійснюють контроль за проходженням студентами практики, ліквідовують
недоліки,  виявлені  в  ході  виконання  програми  практики  разом  з
адміністрацією навчального закладу і підприємства.

Загальне  керівництво  практикою  студентів  на  підприємстві  згідно  з
договором  покладається  на  одного  з  провідних  головних  спеціалістів  –
головного  інженера,  головного  механіка,  які  несуть  персональну
відповідальність  за  виконання  програми  практики,  згідно  з  програмою
забезпечують  проведення  до  початку  практики  інструктажу  з  охорони  і
безпеки  праці  з  наступною  перевіркою  їх  знань  у  встановленому  на
підприємстві  порядку,  забезпечують виконання студентами індивідуальних
графіків  проходження  по  структурних  підрозділах,  надають  можливість
користуватися  технічною,  довідковою  літературою,  створюють  необхідні
умови  для  освоєння  і  вивчення  нової  техніки,  передової  технології,
комп'ютерної  техніки,  забезпечують  студентів  засобами  Індивідуального
захисту, при наявності  – гуртожитками на умовах, які надаються постійним
робітникам.

Безпосереднє  керівництво  експлуатаційно-ремонтною,  виробничою,
технологічною і  переддипломною практикою студентів  у  цехах,  бригадах,
дільницях,  відділах  та  інших  об'єктах  практики  здійснюють  постійно
працюючі  кваліфіковані інженерно технічні працівники, яким доручається
група студентів (до 10 осіб), в обов'язки яких входить:

–  розподіл  практикантів  по  робочих  місцях  згідно  з  індивідуальним
графіком проходження практики;

– проведення інструктажів з охорони і безпеки праці на робочому місці



при виконанні конкретних видів робіт;
– ознайомлення практикантів з організацією роботи на робочому місці;

оцінка якості роботи практикантів, заповнення виробничих характеристик з
відображенням у них виконання програми практики, індивідуальних завдань,
організаторських здібностей,  надання допомоги при підборі  матеріалів для
курсових і дипломних проектів.

Керівники  практики  повинні  формувати  вміння  і  навички
відповідального  та  якісного  виконання  дорученої  роботи,  бережливого
відношення  до  обладнання,  економного  витрачання  сировини,  матеріалів,
енергоресурсів.

Оплата  праці  керівнику  практики  від  підприємств  і  навчального
закладу  за  керівництво  практикою  здійснюється  згідно  з  діючим
Законодавством і Положенням про практику.

КОНТРОЛЬ РОБОТИ ПРАКТИКАНТІВ І ЗВІТНІСТЬ
Контроль  за  ходом  виробничої  практики  від  навчального  закладу

здійснюється  заступником  директора  із  навчально-виробничої  роботи  і
керівниками  практики,  викладачами  профілюючих  дисциплін  професійної
підготовки.

Керівники практики від  навчального  закладу,  заступник  директора  з
навчально-виробничої  роботи  повинні  систематично  виїжджати  на  бази
практики для контролю і  надання методичної допомоги студентам під час
проходження практики.

Керівники практики від заводу повинні щоденно контролювати роботу
студентів, ведення звіту виробничої практики, який складається з текстової і
графічної  частин.  Текстова  частина  повинна  бути  охайно  оформлена  на
папері  формату  А4  (210  х  297  мм);  графічна  частина  виконується  на
міліметровому папері формату А2 (297 х 420 мм).

Звіт має бути складено коротко, технічно грамотно і в повному обсязі.
Схеми повинні мати експлікацію і штамп.

Звіт  повинен  бути  перевірений  керівником  практики  від  заводу  і
навчального закладу, підписи скріплюються круглою печаткою. Оцінюється
звіт за п'ятибальною системою.

Звіт про проходження практики здається студентом керівнику практики
від технікуму в триденний термін.

Підсумком  практики  є  диференційований  залік.  Залік  із  навчальної
практики  проставляється  викладачем,  майстром  виробничого  навчання,
завідувачем майстерні.

З експлуатаційно-ремонтної практики студенти здають кваліфікаційний
іспит  в  комісіях,  створених  на  підприємстві  за  участю  представників
навчального  закладу,  або  в  навчальному  закладі  за  участю  представників
базових підприємств.

Підсумком  навчальної  практики  з  розв'язування  виробничо-
ситуаційних  завдань  є  диференційований  залік,  який  проставляється
викладачем навчального закладу.

З  виробничої  технологічної,  переддипломної  практики  – звіт,  який



захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії. До складу
комісії  входять  керівник  практики  від  навчального  закладу,  викладачі
циклових комісій.  Комісія приймає залік протягом 10 днів з  початку того
семестру, який починається після практики.

Оцінка за практику прирівнюється до  оцінки за теоретичне навчання  і
враховується при підбитті підсумків загальної успішності студентів.

Результати  практики  щорічно  обговорюються  на  підсумкових
конференціях  у  навчальному  закладі  за  участю  керівників  практики  від
базових підприємств.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ДЛЯ НАБУТТЯ РОБОЧИХ НАВИЧОК
СЛЮСАРНА ПРАКТИКА

Завдання  практики:  формування  навичок  виконання  найпростіших
операцій із слюсарної обробки металів.

Практика  проводиться  в  слюсарному  цеху  на  відповідних  робочих
місцях,  забезпечених  оснасткою,  пристроями,  слюсарними  та
вимірювальними  інструментами, заготовками,  методичною  і  технічною
документацією, кресленнями та ескізами.

Тематичний план

Назва теми і виду робіт
Кількість годин

всього у навчальній
майстерні

самостійна
робота

1 2 3 4

Вступний інструктаж. Правила безпеки праці при
 виконанні слюсарних робіт

2 6 1

2. Оснащення і організація робочого місця слюсаря 8 6 1

3. Робочий і контрольно-вимірювальний інструмент
 слюсаря-ремонтника

4 6 1

4. Основні слюсарні операції 84 42 28

4.1. Розмічування 8 6 2

4.2. Рубання металу 7 4 3

4.3. Випрямлення та гнуття 6 4 2
4.4. Різання 6 5 1
4.5. Обпилювання матеріалів 6 5 1
4.6. Свердління, розсвердлювання, зенкерування,
 райберування

10 6 4

4.7. Нарізування різьби 6 4 2
4.8. Клепання 3 2 1
4.9. Шабрування 3 2 1
4.10. Притирання 6 4 2
4.11. Паяння і лудіння 4 3 1
4.12. Склеювання 4 1 3



4.13. Основи зварювальної справи 15 10 5

5. Комплексна контрольна робота 8 6 4

б. Заключне заняття 2 6 1

Всього 108 90 18

1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ
ВИКОНАННІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Вступний  інструктаж.  Види,  зміст  і  оформлення  інструктажів  з
безпечних прийомів праці і протипожежних заходів.

Практичне  заняття  з  набуття  робочих  навичок.  Вивчення  безпечних
прийомів роботи з інструментом та обладнанням, засобами індивідуального
захисту,  прийомів  надання  першої  допомоги  при  нещасних  випадках.
Виконання слюсарних робіт безпечними прийомами.

2.  ОСНАЩЕННЯ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОЧОГО  МІСЦЯ
СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА

Вступний  інструктаж.  Призначення  робочого  інструменту,  приладів,
деталей, пристроїв; робоче місце слюсаря-ремонтника та його облаштування.
Прийоми праці на робочому місці, безпека праці.

Практичне  заняття з набуття робочих навичок.
Розміщення  інструменту,  приладів  та  заготовок  на  робочому  місці

слюсаря-ремонтника. Підготовка деталей (заготовок) до слюсарної роботи.
Заключний інструктаж.
3.  РОБОЧИЙ  І  КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИЙ

ІНСТРУМЕНТ СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА
Вступний інструктаж. Призначення, номенклатура, будова робочих та

контрольно-вимірювального  інструментів,  прийоми  користування  ними.
Правила зберігання інструменту.

Практичне  заняття з набуття робочих навичок.
Підготовка деталей. Вибір прийомів користування інструментом.
Лінійні  та  кутові  вимірювання  різними  інструментами.  Підготовка

інструменту до зберігання. Заключний інструктаж.
4. ОСНОВНІ СЛЮСАРНІ ОПЕРАЦІЇ

4.1.Розмічувяння
Вступний інструктаж. Призначення, застосування розмічування. Види

розмічування.  Інструмент  та  приладдя  для  його  виконання,  послідовність
виконання.  Контроль  якості  розмічування.  Види  та  причини  браку  при
розмічуванні, заходи щодо запобігання йому.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Підготовка поверхні деталі (заготовки) до розмічування. Площинне та

просторове  розмічування  з  креслення,  натурального  зразка  та  шаблону.
Нанесення прямолінійних, взаємно паралельних і взаємно перпендикулярних
міток.  Розмічування  замкнутих  контурів.  Розмічування  деталей  із
відкладанням  розмірів  від  кромки  заготовки  (деталі)  і  від  осьових  ліній.
Кернування  розмічених  контурів  та  центрових  отворів. Заключний
інструктаж. Аналіз  причин  браку  при  розмічуванні.



4.2.Рубання металу
Вступний  інструктаж.  Призначення,  застосування  та  суть  рубання.

Властивості  металів  та  сплавів.  Обладнання.  Інструмент та  пристосування
для  рубання.  Прийоми  рубання.  Кути  та  прийоми  заточки  зубила  та
крейцмейселя. Контроль якості рубання. Види та причини браку при рубанні
та заходи щодо запобігання. Безпека праці.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
 Рубання  листового,  круглого  та  профільного  металу  зубилом,  або

крейцмейселем на плиті та в лещатах. Вирубування канавок, зняття фасок у
стальних  та  чавунних  деталях.  Заточування  зубила  та  крейцмейселя  для
рубання різних металів.

Різання  металу та  прокладного  матеріалу  за  розмічуванням ручними
ножицями. Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при рубанні.
4.3. Випрямлення та гнуття

Вступний  інструктаж.  Властивості  металів  та  сплавів.  Обладнання.
Інструмент та пристосування для виправлення та гнуття. Види та причини
браку при виправленні та гнутті,  заходи щодо його застереження.  Безпека
праці.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Виправлення круглого, профільного, листового металу та загартованих

виробів на виправній плиті із застосуванням призм та брусків. Виправлення
металу  на  пресі.  Рихтування  металу  на  рихтувальній  стальній  плиті
молотками з бронзовою, алюмінієвою та гумовою вставками. Гнуття труб на
плиті із штирями та за допомогою пристосувань.

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при виправленні та гнутті.
4.4. Різання

Вступний  інструктаж.  Властивості  матеріалів,  основи  технології
різання.  Прийоми  розрізання  ручною  та  механічною  ножівками,  прес-
ножицями  та  пристосуваннями.  Будова  та  принцип  дії  обладнання  для
різання матеріалів. Безпека праці.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Розрізання  листового,  круглого  та  профільного  металу,  матеріалів

(пластмаси,  дерева)  по  ескізах  і  розмітці  ручними  або  механічними
ножицями і іншими пристосуваннями для різання матеріалів.

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при різанні. 
4.5. Обпилювання металів

Вступний інструктаж. Суть та застосування обпилювання. Властивості
металів,  призначення  та  номенклатура  терпучів  і  надфілів.  Правила
обпилювання  площин  широких  та  вузьких,  спряжених  по  кутах  та
паралельних. Обпилювання криволінійних поверхонь. Безпека праці.

Практичне заняття з набуття робочих навичок. Обпилювання широких
та  вузьких  площин драчовим терпучом з  перевіркою площини лекальною
лінійкою.  Обпилювання  спряжуваних  поверхонь,  розміщених  під  різними
кутами, з перевіркою кутовим шаблоном, кутником та лекальною лінійкою.
Обпилювання  паралельних  площин  (припасовка  двох  спряжуваних



поверхонь  деталей)  з  наступною  перевіркою.  Розпилювання  круглих  та
шестигранних отворів,  відкритих прямокутних канавок,  пазів  з  наступною
перевіркою.

Заключний  інструктаж.  Аналіз  причин  браку  при  обпилюванні  та
розпилюванні. 
4.6. Свердління, розсвердлювання, зенкерування, райберування

Вступний  інструктаж.  Суть  свердління,  розсвердлювання,
райберування,  зенкерування.  Будова  настільно-свердлильного  верстата,
машинних  лещат,  кондукторів,  ручних  та  електричних  дрилів.  Прийоми
заточки  інструмента.  Причини  зношення  інструмента.  Види  та  причини
браку, заходи щодо його запобігання. Безпека праці.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Вибір  та  заточування  свердла,  зенкерів,  зенківок,  райберів.

Настроювання  свердлильного  верстата.  Свердління,  зенкерування,
розвертання  отворів  наскрізних  та  глухих  за  кондуктором,  шаблоном  та
розміткоя  вручну,  на  свердлильному  верстаті,  ручною  та  електричною
дрилю.

Заключний  інструктаж.  Аналіз  причин  браку  при  свердлінні,
розсвердлюванні, зенкеруванні, райберуванні.
4.7.Нарізуваяия різьби

Вступний  інструктаж.  Класифікація  різьб.  Інструменти  та
пристосування  для  нарізання  зовнішніх  та  внутрішніх  різьб.  Правила
нарізування різьби. Види та причини браку при нарізуванні різьби. Безпека
праці.

Практичне заняття з набуття робочих навичок. Вибір мітчиків, плашок
та свердл необхідного діаметру. Встановлення круглих та розсувних плашок
у леркотримачі та клупі. Нарізування зовнішньої різьби плашками. Перевірка
зовнішнього  діаметра  та  профілю  різьби  шаблоном  (калібром)  та
мікрометричним  різьбоміром.  Нарізування  різьби  на  трубах  клупом.
Нарізування  різьби  мітчиком  у  наскрізних  та  глухих  отворах.  Прогонка
різьби мітчиком у наскрізних отворах.

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при нарізуванні різьби.
4.8. Клепання

Вступний інструктаж. Види клепаних з'єднань. Матеріал та конструкція
заклепок. Вибір заклепок, зусилля, які діють на деталі з'єднань. Інструмент та
пристосування для клепання. Способи клепання. Контроль якості.  Види та
причини браку при клепанні та заходи щодо його попередження.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Виготовлення  заклепок  з  круглими  та  потайними  головками.

Заклепування та розклепування листів і  деталей заклепками з круглими та
потайними головками. З'єднання двох деталей порожнистими заклепками за
допомогою розвальцювання.

Приклепування накладок до колодок відцентрової  фрикційної  муфти
сепаратора.

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при клепанні.



4.9. Шабрування
Вступний  інструктаж.  Призначення  шабрування.  Інструмент  та

пристосування  для  шабрування,  допоміжні  матеріали  (пасти,  мастила,
порошки). Шабери та їх типи.

Правила  шабрування  плоских,  паралельних,  перпендикулярних,
циліндричних та конічних поверхонь. Контроль якості шабрування. Види та
причини  браку  при  шабруванні  і  заходи  щодо  запобігання  йому.  Безпека
праці.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Шабрування  втулок  підшипників  ковзання.  Попереднє  та  остаточне

шабрування. Контроль якості шабрування.
Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при шабруванні.

4.10. Притирання
Вступний  інструктаж.  Суть  та  застосування  притирання.  Пригари,

абразивно-притирочні  матеріали.  Прийоми  притирання.  Контроль  якості.
Види та причини браку при притиранні та щодо його недопущення. Безпека
праці.

Практичне  заняття  з  набуття  робочих  навичок.  Приготування
притирочних  паст,  притирання  плоских,  циліндричних  та  конічних
поверхонь  з  наступною  перевіркою  на  фарбу  лекальною  лінійкою  та  з
допомогою контрольної рамки. Притирання прямолінійної площини та деталі
до отвору (посадочному місцю).

Притирання  пробки до  корпусів  крана,  клапана,  вентиля  – до  сідла.
Контроль якості притирання.

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при притиранні.
4.11. Паяння та лудіння

Вступний  інструктаж.  Суть  та  застосування  паяння  і  лудіння.
Інструмент, пристосування та матеріали. Контроль якості паяння та лудіння.
Заливання  бабітом.  Види  та  причини  браку  при  паянні  й  лудінні,  заходи
щодо його попередження. Безпека праці.

Практичне заняття по набуттю робочих навичок.
Паяння  м'якими  та  твердими  припоями.  Вибір  паяльника,  припою,

флюсу:  лудіння,  контроль  якості  виконання  операцій,  заливання  бабітом
втулок підшипників ковзання.

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при паянні та лудінні.
4.12. Склеювання

Вступний інструктаж. Особливі вимоги до клеїв, які застосовуються в
харчовій  промисловості.  Способи  склеювання  різних  матеріалів.  Види  та
причини браку  при  склеюванні,  заходи щодо його  попередження.  Безпека
праці.

Практичне заняття по набуттю робочих навичок.
Підготовка поверхонь до склеювання. Покриття їх клеєм, фіксування та

витримка.  Склеювання  деталей  з  різних  матеріалів.  Контроль  якості
склеювання.

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при склеювання.



Розробка  технологічної  карти  на  вироби  середньої  складності.
Виготовлення  з  поковок  молотків  гайкових  ключів,  ручних  лещат,
плоскогубців, ножиці для різання металу, кронциркулів, зубил, розміточних
циркулів.
4.13. Основи зварювальної справи

Завдання практики: навчити студентів роботі на електрозварювальних
трансформаторах,  випрямлячах,  газозварювальних генераторах;  вміти

користуватися  технічною  документацією,  інструментом,  пристосуваннями;
підготовляти  до  зварювання  деталі  і  виконувати  найпростіші  електро-  і
газозварювальні роботи; перевіряти якість виконаної роботи.

Вступний інструктаж. Безпека праці при електро- та газозварювальних
роботах. Атестація зварювальників.

Організація робочого місця зварювальним
Номенклатура та призначення інструменту, пристосувань та спецодягу

електрозварювальника.
Практичне заняття з набуття робочих навичок.

Вивчення  правил  безпеки  праці  при  виконанні  електро-  та
газозварювальних  робіт.  Робота  з  інструментом  та  пристосуваннями  до
електро- та газозварювальних робіт.

Електрозварювальні роботи
Види  електричного  зварювання,  їх  загальна  характеристика.  Будова,

принцип  дії  та  правила  експлуатації  зварювального  обладнання.  Принцип
підбору  діаметра  електрода.  Види  зварювальних  швів  та  з'єднань.  Способи
перевірки якості зварювальних швів, безпека праці при електрозварюванні.

Газозварювальні роботи
Суть  газового  зварювання  та  різання.  Відомості  про  апаратуру  для

газового  зварювання  та  різання.  Процес  отримання  ацетилену,  кисневий
балон.  Інструменти,  пристосування  та  матеріали,  які  застосовуються  при
зварюванні. Безпека праці.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Ввімкнення  (вимкнення)  зварювальних  машин та  трансформаторів  у

ланцюг при роботі від мережі. Вибір діаметра електрода. Регулювання сили
зварювального струму.  Встановлення  та  регулювання режиму зварювання.
Затискання електрода в електродотримачі. Користування щитком.

Підготовка газозварювального обладнання та пристосувань до роботи.
Підготовка деталей до зварювання. Вибір режиму зварювання.

5. Комплексна контрольна робота
Вступний  інструктаж.  Мета  і  завдання  комплексної  роботи.

Ознайомлення  з  порядком  проведення  комплексної  роботи,  робочими
кресленнями,  технологічним  процесом  виготовлення  деталей.  Організація
робочого місця. Безпека праці при виконанні комплексної роботи.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
 Виготовлення деталей по кресленнях, ескізах і зразках (виготовлення

слюсарного молотка, гайкового ключа, воротка тощо).



6. Заключне заняття
Читання робочих та технологічних карт.  Перевірка звітів-щоденників

про практику та здача контрольного виробу. Підбиття підсумків практики.

МЕХАНІЧНА ПРАКТИКА
Завдання практики: навчати студентів працювати на металорізальних

верстатах,  підбирати  оптимальні  режими  різання,  пристосування,  ріжучий
інструмент  і  обробляти  зовнішні  та  внутрішні  та  циліндричні,  конічні  та
плоскі поверхні, свердління і розсвердлювання наскрізних і глухих отворів,
нарізати  різьбу,  проводити  замір  оброблених  поверхонь;  ознайомити  з
основними  техніко-економічними  показниками,  які  характеризують
верстатний парк.

Практика  проводиться  в  механічному  цеху  на  робочих  місцях,
верстатах,  які  забезпечені  пристроями,  інструментом  оснасткою,
заготовками, методичною і технічною документацію.
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1. Вступний інструктаж. Безпека праці при 8 4 4

2. Організація робочого місця верстатника 8 4 4

3. Токарна обробка 46 26 20
4. Фоезеона обробка 18 10 8
5. Стругальна обробка 9 5 4
5. ШліАувальна обробка 9 5 4
7. Контрольна робота 6 4 2
8. Заключне заняття 4 2 2
Всього 108 90 48

1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ
РОБОТІ НА ВЕРСТАТАХ

Вступний  інструктаж.  Визначення  безпечних  прийомів  роботи  на
верстатах. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ВЕРСТАТНИКА
Вступний  інструктаж.  Призначення  інструменту,  пристосувань,

деталей. Робоче місце верстатника та його обладнання.
Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Раціональне  розміщення  інструменту,  пристосувань  та  заготовок  на

робочому місці верстатника.
Заключний інструктаж.

3.ТОКАРНА ОБРОБКА



Вступний інструктаж. Властивості оброблюваних та інструментальних
матеріалів.  Суть  токарної  обробки та  режими різання.  Геометрія  різців  та
свердел. Прийоми заточування різців та свердел.  Контроль якості  заточки.
Загальна  будова,  принцип  дії  та  правила  експлуатації  металорізальних
верстатів. Правила користування пристосуваннями та інструментом.

Застосування змащувально-охолоджуючих рідин. Види, причшш браку
при токарній обробці та заходи щодо запобігання йому.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Експлуатація  верстатів  токарної  групи.  Робота  з  інструментом  та

пристосуваннями. Виконання основних видів токарних операцій безпечними
прийомами. Вибір режимів різання, вибір та заточування різців та свердел.
Обточування  зовнішніх  циліндричних  поверхонь,  підрізання  виступів  та
уступів,  відрізання,  центрування,  свердління,  розсвердлювання,
зенкерування,  розвертання  отворів.  Обточування  зовнішніх  конічних
поверхонь.  Нарізання  різьби  різцем,  мітчиком,  плашкою.  Обточування
фасонних поверхонь.  Контроль  якості  заточування  різального  інструменту
шаблоном.

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при токарній обробці.
4. ФРЕЗЕРНА ОБРОБКА

Вступний інструктаж. Суть процесу фрезерування та основні режими
різання. Матеріали для виготовлення, їх геометрія. Типи та будова ділильних
головок. Простий поділ кола на рівні частини. Будова, принцип дії та правила
експлуатації  верстатів  фрезерної  групи.  Правила  користування
пристосуваннями  та  інструментом.  Види,  причини  браку  при  фрезерній
обробці та заходи щодо його попередження. Безпека праці.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Експлуатація верстатів фрезерної групи. Використання пристосувань та

інструменту.  Виконання  основних  фрезерних  операцій  безпечними
прийомами.  Вибір  режимів  різання.  Будова  ділильної  головки  на
безпосередній,  простий  та  диференціальний  поділ.  Фрезерування
горизонтальних,  вертикальних,  похилих  поверхонь,  прямокутних  канавок,
пазів на деталях різної форми (прямокутної, круглої, конічної та фасонної).
Фрезерування деталі за допомогою ділильної головки.

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при фрезерній обробці. 
5. СТРУГАЛЬНА ОБРОБКА

Вступний  інструктаж.  Суть  процесу  стругання  та  основні  режими
різання. Матеріали для виготовлення та геометрія різців. Будова, принцип дії,
правила  експлуатації  верстатів  стругальної  групи.  Правила  користування
пристосуваннями  та  інструментом.  Демонстрація  запуску  та  зупинки
верстату,  робота  його  основних  механізмів.  Демонстрація  безпечних
прийомів  роботи.  Види,  причини  браку  при  стругальній  обробці.  Безпека
праці. Догляд за верстатом.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Пробний  пуск  верстату  із  зміною  режимів  роботи.  Упорядкування

верстату. Заточування різців. Установка деталі, пристосування інструменту.



Вибір режимів різання. Стругання горизонтальних, вертикальних та похилих
площин, прямокутних канавок та пазів на деталях різної форми. Протяжка,
довбання  пазів  та,  шпонкових  канавок.  Різання  заготовки.  Догляд  за
верстатом. Оптимальна організація робочого місця стругальника. Заключний
інструктаж. Аналіз причин браку при стругальній обробці.

6. ШЛІФУВАЛЬНА ОБРОБКА
Вступний  інструктаж.  Суть  процесу  шліфування.  Типи  та  марки

абразивного  інструменту.  Будова,  принцип  дії  та  правила  експлуатації
верстатів  шліфувальної  групи.  Правила  користування  пристосуваннями  та
інструментом.  Демонстрація  запуску  та  зупинки  верстата,  роботи  його
основних механізмів.  Демонстрація  способів роботи.  Види,  причини браку
при шліфувальній обробці та заходи щодо його попередження, безпеки праці.
Правила догляду за верстатом.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Пробний  запуск  верстата  зі  зміною  режимів  роботи.  Налагодження

верстата. Вибір та виправлення шліфувального круга. Шліфування зовнішніх
циліндричних та конічних поверхонь, робочого місця шліфувальника.

Заключний  інструктаж.  Аналіз  причин  браку  при  шліфувальній
обробці.

7. Контрольна робота
Розробка  технологічної  карти  та  виготовлення  за  нею  деталей:

ступінчастого  валу  із  шпонковою  канавкою  та  різьбою,  шківа  для
клинопасової передачі, зубчатого колеса, фланців трубопроводів, відкидних
болтів  з  барашковими  гайками  для  закріплення  кришок  до  люків
технологічного обладнання. Технічне обслуговування верстатів для токарної,
фрезерної та шліфувальної обробки матеріалів.

8. Заключне заняття
Перевірка звіту-щоденника, здача контрольних виробів та заліку.

ЕКСПЛУАТАЩЙНО-РЕМОНТНА ПРАКТИКА
Завдання  експлуатаційно-ремонтної  практики:  навчити  студентів

безпечно обслуговувати і ремонтувати технологічне обладнання підприємств
галузі  згідно  з  технологічною  інструкцією  та  відповідними  графіками
проведення ремонтних робіт.

У період проходження практики студенти знайомляться з організацією
виробничого процесу на робочих місцях і за вказівкою керівника практики
працюють  дублерами,  слюсарями-ремонтниками,  (нападниками),  які
відповідають вимогам підготовки спеціалістів і умовам баз практики.



Тематичний план
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Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з 
охорони і безпеки праці

12 10 2

Вивчення виробничих процесів на 
відповідних робочих місцях

12 8 4

Практичне заняття з набуття робочих 
навичок

84 70 14

Індивідуальне заняття 42 30 12

Всього 150 118 32

1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ. ІНСТРУКТАЖ З
ОХОРОНИ І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

Вступний  інструктаж  з  охорони  праці  проводять  спеціалісти
підприємства.  Ознайомитися  і  дати  характеристику  підприємства  в  такій
послідовності:

–  загальні  відомості  про  підприємство  – виробнича  потужність,
асортимент продукції, що випускається, розташування об'єктів на території
підприємства, режим роботи підприємства;

– основні та допоміжні підрозділи підприємства;
–  основні  технологічні  процеси,  їх  режими,  основне технологічне

обладнання;
–  постачання  підприємства  сировиною,  парою,  холодом,

електроенергією;
– системи опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації;
– ремонтно-механічні майстерні.
Самостійна робота. Вивчення та виконання правил безпеки на території

і в цехах підприємства, санітарні норми і правила.
2. ВИВЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ВІДПОВІДНИХ

РОБОЧИХ МІСЦЯХ
2.1. Слюсар-ремонтник другого розряду
 Зміст розділів щоденника-звіту:
1 – правила  експлуатації  і  обслуговування  технологічного

обладнання;
2 – правила  охорони  праці  при  обслуговуванні  і  ремонті

технологічного
обладнання:

- обов'язки і права слюсаря-ремонтника П розряду;
-  опис  технології  робіт  з  підготовки  деталей,  забивки  та  заміни



сальників,прокладок. Опис операцій з розбирання та складання складальних
одиниць  обладнання  в  кількості  3-4  одиниці.  Опис  супроводжується
необхідними ескізами і кресленнями.

Вступний  інструктаж  на  робочому  місці.  Ознайомитися  з
номенклатурою,  призначенням  ремонтних  пристосувань,  вимірювальних
інструментів.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Виконання роботи слюсаря-ремонтника другого розряду.
Ремонт простого обладнання. Виконання слюсарної обробки і підгонки

деталей за допомогою універсальних приладів.
Робота  на  свердлильних  верстатах  і  з  електричним  дрилем.  Заміна

набивки  сальників  насосів,  прокладок  в  кришках  люків,  резервуарів,
трубопроводів для різних середовищ.

Запресовування  втулок  на  вали  і  в  посадкові  місця.  Провертання
вручну  деталей  рухомих  з'єднань,  визначення  причин  неполадок.
Випробовування зібраних одиниць і механізмів після ремонту. Проведення
заключного інструктажу. 

2.2. Слюсар-ремонтник третього розряду
Зміст розділів щоденника-звіту:
1 – правила експлуатації і обслуговування технологічного обладнання;
2 – правила охорони праці при обслуговуванні і ремонті технологічного

обладнання:
3 – обов'язки і права слюсара-ремонтника III розряду;
4 –  опис  технології  робіт  різання,  гнуття  труб  і  зварювання

трубопроводів. Послідовність операцій, ремонту, збирання і випробування на
щільність з'єднань трубопроводів, кранів, вентилів. Опис технології ремонту
відцентрового  насосу  або вентилятора  чи  редуктора.  Опис  ремонту
зубчастих, пасових, ланцюгових передач.

Пройти  вступний  інструктаж.  Ознайомитися  з  номенклатурою,
основними  параметрами,  розмірами,  застосуванням,  маркуванням  труб  і
арматури  для  трубопроводів  різного  призначення.  Знайомство  з
конструкцією,  правилами  експлуатації,  ремонту  і  монтажу  обладнання
середньої складності, складальних одиниць і механізмів.

Практичне заняття з набуття робочих навичок.
Поточний  ремонт,  монтаж,  демонтаж,  ревізія  і  випробовування

обладнання  середньої  складності  під  керівництвом  слюсаря-ремонтника
більш  високої  кваліфікації.  Різання  і  гнуття  труб,  нарізання  різьби.
Складання за допомогою фланців і зварювання трубопроводів.

Встановлення  кранів,  вентилів.  Випробування  на  міцність,  щільність
з'єднань  трубопроводів,  заміна  прокладок  ємностей  і  кранів.  Розбирання,
збирання, ремонт, випробування, здача в експлуатацію.

Ремонт відцентрових і консольних насосів.
Ремонт і установка вентиляторів.
Розбирання, ремонт, збирання, регулювання, змащення редукторів.
Середній ремонт привідної і натяжної станцій, каркаса транспортерів,



їх  складання,  регулювання  натягу  і  руху,  клинових  пасів,  ланцюгів,
проведення заключного інструктажу.

Наладник обладнання третього розряду
Зміст розділів щоденника-звіту:
1 – правила експлуатації і обслуговування технологічного обладнання;
2 – правила охорони праці при обслуговуванні і ремонті технологічного

обладнання:
3 – обов'язки і права наладчика ІІІ розряду;
4 –  опис  правил  обслуговування,  регулювання  технологічного

обладнання, характерні  неполадки,  причини та  способи їх  усунення  в  3-4
видах технологічного обладнання.

Опис порядку розбирання та складання 3-4 вузлів машини, автомата,
установки.

Пройти вступний інструктаж. Ознайомитися з правилами експлуатації
обслуговуючого  обладнання,  регулюванням,  виявленням  і  ліквідацією
неполадок у роботі, порядком розбирання і складання машин та обладнання.

Раціонально  організовувати  працю  на  своєму  робочому  місці.
Економно  і  бережливо  використовувати  матеріальні,  сировинні  ресурси,
паливо, електроенергію на виконувані роботи; дотримуватись вимог безпеки
праці, пожежної безпеки, правил виробничої санітарії і особистої гігієни.

Ознайомитися з формою і системою заробітної плати, умовами оплати
праці  і  розподілу  заробітку  та  стимулювання  праці,  з  основними
повноваженнями трудових колективів і форм участі робітників в управління
виробництвом.

Практичне заняття з набуття робочих навичок. Студент повинен уміти:
–  здійснювати наладку, регулювання обладнання, автоматичних ліній,

окремих  вузлів,  автоматів  під  керівництвом  наладчика  більш  високої
кваліфікації;

–  змащувати,  набивати  сальники,  зшивати  паси  і  виконувати  інші
роботи;

– застосовувати передові методи праці, економічні знання;
– аналізувати результати праці в бригаді;
– здійснювати контроль за витратами матеріалів, води, електроенергії;
–  виконувати  встановлені  норми  виробітку,  правил  внутрішнього

трудового розпорядку.
– пройти заключний інструктаж.

2.3. Кваліфікаційний іспит по присвоєнню робітничої професії і
кваліфікації

Після  закінчення  експлуатаційно-ремонтної  практики  для  одержання
робітничої  професії  студенти  здають  кваліфікаційний  іспит  відповідно  до
положення  про  порядок  атестації  і  присвоєння  кваліфікації  особам,  що
оволоділи робітничими професіями.

Іспити  за  робітничими  професіями  приймаються  кваліфікаційною
комісією  в  складі  керівників  практики  від  навчального  закладу,  від
підприємства,  де  студенти  проходили  практику  і  визначають  ступінь  їх



підготовки та встановлюють рівень кваліфікації.
Студент,  що  складає  іспит  відповідно  до  тарифно-кваліфікаційної

характеристики  відповідного  розряду  з  професії,  самостійно  виконує
найбільш характерні  роботи  для  даного  виду  виробництва  і  відповідає  на
питання,  які  випливають  з  вимог  до  рівня  знань  згідно  з  тарифно-
кваліфікаційними характеристиками.

Студентам,  які  оволоділи  однією  із  робітничих  професій  і  здали
кваліфікаційні іспити, згідно з наказом директора видається підписане ним
посвідчення  встановленої  форми  про  присвоєння  кваліфікації  (розряду)  з
професії.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ВИРОБНИЧО-
СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Метою  начальної  практики  для  вирішення  виробничо-ситуаційних
завдань є:

–  закріплення  і  поглиблення  у  студентів  теоретичних  знань  та
практичних  навиків,  застосування  їх  при  вирішенні  виробничих  ситуацій,
взятих із реальної діяльності підприємства;

– поглиблення необхідних вмінь та навичок,  необхідних  в  практичній
діяльності, молодшого спеціаліста - техніка- механіка;

–  моделювання  професіональної  діяльності  майбутнього  молодшого
спеціаліста.

Цей вид практики проводиться із  студентами в навчальній  аудиторії
після проходження  ними  переддипломної  практики  з  метою  формування
майбутніх молодших спеціалістів, умінь швидкого реагування на виробничі
ситуації, розроблені й взяті з реальних заводських умов, які можуть виникати
при  монтажі  налагоджуванні,  ремонті  та  експлуатації  основного
технологічного, допоміжного транспортного  обладнання  на  підприємствах
харчових виробництв.

Тематичний план

Назва теми і виду робіт
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 Розв'язування виробничих ситуаційних завдань з питань ремонту,
 монтажу, налагоджування, експлуатації і обслуговування обладнання
 харчових виробництв

24 12 12

 Ділові ігри з питань монтажу, ремонту, налагоджування, 
експлуатації основного обладнання з напряму спеціалізації ВНЗ

24 12 12

Підсумкове заняття 6 6 -

Всього 54 30 24



* Конкретну тематику окремих занять кожний навчальний заклад розробляє
самостійно.

Інформацією  для  аналізу  ситуацій  є  їх  опис,  взятий  із  виробничої
практики, експлуатації  обладнання базових та інших підприємств галузі,  в
тому  числі  вивчених  під  час  виробничих  і  переддипломної  практики
студентів.

Практичне  заняття  з  вирішування  виробничо-ситуаційних  завдань
грунтується  на  знаннях  та  навичках,  отриманих  студентами  під  час
теоретичних  занять  та  під  час  проходження  практики  (навчальної,
технологічної,  переддипломної).  Заняття  в  групі  проводиться  двома
викладачами, студенти поділені на ланки по 4-5 чоловік.

Заняття  проводиться  з  використанням  активних  форм  та  методів
навчання, в тому числі ділових ігор.

У  підготовчий  період  викладач  спецдисциплін  розробляє  тематику
ділової  гри,  знайомить  з  нею  студентів,  розподіляє  ролі,  дає  відповідні
консультації.

Кожне заняття починається з повторення теми, згідно з якою будуть
вирішуватися виробничі ситуації.  Після цього викладач ставить проблемну
задачу перед студентами, яку вони вирішують індивідуально, або бригадно.

Відповіді студентів повинні грунтуватися на теоретичних і практичних
знаннях, одержаних у процесі вивчення програмного матеріалу, обґрунтовані
інформацією,  що  базується  на  найновіших  досягненнях  техніки  в  області
проведення  монтажних,  налагоджуваних  ремонтних  робіт,  в  процесі
експлуатації та обслуговування обладнання харчових виробництв.

Аналізуючи виробничу ситуацію при експлуатації  та  обслуговуванні
обладнання студент повинен уміти виявити можливі неполадки, їх причини,
вибрати оптимальні варіанти щодо їх вирішення.

Викладач  оцінює  роботу  кожного  студента  за  такими  показниками:
правильність  виходу  із  ситуації,  що  склалась  на  виробництві,  значимість
особистого вкладу, оригінальність, новизна, економічне мислення.

Звіт з даного виду практики виконується кожним студентом окремо з
урахуванням завдань, які стояли перед бригадою в ході кожного практичного
заняття, та індивідуальних завдань студенту. Звіт оформляється чорним або
синім чорнилом з приведенням необхідних машинно-апаратурних схем, схем
основних видів обладнання і захищається під час підсумкового заняття.

ВИРОБНИЧА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА
Виробнича технологічна практики складається з двох частин:  робота

студентів  на  штатних  (оплачуваних)  робочих  місцях  відповідно  до
кваліфікації  з  робітничої  професії,  набутої  в  результаті  проходження
навчальної практики; час роботи студентів на оплачуваних робочих місцях у
період технологічної практики зараховується в трудовий стаж; знайомство з
посадовими обов'язками техніка-механіка.

У  період  проходження  технологічної  практики  студенти  збирають
матеріали  для  виконання  індивідуального  завдання,  курсового  проекту  з



дисциплін "Будова та експлуатація обладнання" та "Економіка, організація і
управління на підприємствах галузі".

Мета технологічної практики:
–  закріплення знань, отриманих студентами при вивченні спеціальних

дисциплін;
–  поглиблення  знань  і  удосконалення  навичок,  набутих  у  період

навчальної практики;
–  вивчення  організації  праці  в  бригаді,  на  робочому  місці,

ознайомлення з посадовими обов'язками техніка-механіка;
–  збір  матеріалів  для  виконання  індивідуального  завдання,  курсових

проектів,  ознайомлення  з  порядком  розрахунку  сировини,  матеріалів,
електроенергії та інших затрат, які входять у собівартість продукції.

Назва теми і виду робіт Кількість годин

В
сь

ог
о

Н
а 

пі
др

иє
м

ст
ві

С
ам

ос
ті

йн
а

 р
об

от
а

1.  Ознайомлення  з  підприємством.  Інструктаж  з  охорони  і  безпеки  праці  на
робочому місці

6 4 2

2. Робота на штатних робочих місцях

2.1. Слюсар-ремонтник другого розряду 50 36 14
2.2. Слюсар-ремонтник третього розряду (нападник третього розряду) * 244 134 80

3. Ознайомлення з посадовими обов'язками техніка з експлуатації та ремонту
обладнання харчового виробництва

12 6 6

4. Узагальнення матеріалу і оформлення звіту-щоденника 12 6 6

Всього 324 180 108

* - Робота виконується по одній із вказаних професій.

1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ. ІНСТРУКТАЖ З
ОХОРОНИ І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Вступний  інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці.
Ознайомитися  з  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку  на
підприємстві та дотримуватися їх при проходженні практики.

Ознайомитись  із  техніко-економічними  показниками  роботи
підприємства в такій послідовності:

– вид основної діяльності;
– види допоміжної діяльності;
– ціна основних фондів;
– потужність підприємства;
–  асортимент  продукції,  що  виробляється  (по  цехах  і  в  цілому  по

заводу);
– чисельність працюючих;



– фонд заробітної плати;
– середня заробітна плата;
– величина прибутку;
– рентабельність підприємства;
– місце підприємства в економіці регіону, області, України;
–  оцінка технічного рівня виробництва,  нормативна база створення і

діяльності підприємства (статут підприємства).
2. РОБОТА НА ШТАТНИХ (ОПЛАЧУВАНИХ ЧИ ДУБЛЕРОМ)

РОБОЧИХ МІСЦЯХ
2.1. Слюсар-ремонтник другого розряду

Вступний  інструктаж.  Самостійна  робота  по  ремонту  складальних
одиниць  і  простих  механізмів  та  вузлів.  Виконання  слюсарної  обробки  і
підгонка деталей у межах 12-14 квалітетів (5-7 класу точності) за допомогою
універсальних  пристосувань  та  засобів  вимірювання  з'єднання  зубчастого
колеса з валом, шківа, або зірочки з валом, різьбових з'єднань з отворами в
корпусних деталях, механізмів транспортного і технологічного обладнання.
Робота  на  свердлувальних  верстатах,  з  електродрилю.  Виготовлення  і
підгонка  по  місцю  шпонок.  Заміна  зношених  клинових  пасів,  ланцюгів,
зірочок,  зубчастих  коліс,  підшипників.  Заміна,  набивка  сальників  насосів,
прокладок  в  кришках  люків,  резервуарів  і  в  трубопроводах  для  різних
середовищ.  Проводити  змащування  деталей,  вузлів.  Виготовляти  пристрої
для ремонту і складання.

Запресовування  втулок  на  вали  і  в  посадочні  місця.  Провертання
вручну  деталей  рухомих  з'єднань,  визначення  причин  неполадок  і  їх
ліквідація. Випробовування складальних одиниць і механізмів після ремонту.
Проходження заключного інструктажу.

2.2. Слюсар-ремонтник третього розряду
Вступний  інструктаж.  Самостійна  робота  із  слюсарної  обробки  і

підготовки деталей та  складальних одиниць у межах 12-14 квалітетів  (5-7
класу  точності),  поточного  і  капітального  ремонту,  монтажу  демонтажу,
ревізії,  регулюванню  і  випробуванню  обладнання  середньої  складності,
складальних  одиниць  і  механізмів  під  керівництвом  слюсаря-ремонтника
більш високої кваліфікації.

З'єднання  трубопроводів  за  допомогою  фланців,  установка  кранів,
вентилів,  засувок  з  пригонкою  на  лініях  для  різних  робочих  середовищ,
випробовування  на  міцність  і  щільність  трубопроводів,  заміна  прокладок
ємностей і кранів.  Ремонт відцентрових насосів,  вентиляторів;  розбирання,
ремонт, збирання, змащення редукторів. Середній ремонт, монтаж, привідної
і натяжної станцій, каркаса транспортера, їх збирання, регулювання натягу і
руху ланцюгів. Проведення заключного інструктажу.

2.3. Наладник обладнання третього розряду
Вступний  інструктаж.  Самостійна  робота  з  наладки,  регулювання,

ремонту напівавтоматичних ліній, окремих машин і автоматів цих вузлів під
керівництвом  наладчика  більш  високої  кваліфікації;  при  виконанні  робіт
необхідно  дотримуватись  вимог  безпеки  праці,  протипожежної  безпеки,



правші  виробничої  санітарії,  виконувати  встановлені  норми  виробітку,
дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, вести контроль
за витратами сировини, матеріалів, води, тепла і електроенергії.

3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОСАДОВИМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ
ТЕХНІКА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ

Ознайомитись  з  функціональними  обов'язками  техніка-механіка,  із
змістом, методикою розробки та контролю виконання графіка ПТОР (ППР),
основними  показниками  перспективного  і  річного  виробничо-фінансового
планів,  річних  госпрозрахункових  завдань  бригадам  і  ланкам,  з  нормами
виробітку на  ремонтних роботах.  Провести  розрахунок норм виробітку на
основі  витрат  матеріалів  та  нормативів  затрат часу  на  окремі  операції.
Ознайомитись  із  тарифними  сітками  і  тарифними  ставками,  довідниками
тарифікації  ремонтних  робіт,  типовими  нормами  виробітку,  з  штатним
розкладом, з структурою собівартості окремих видів продукції, з розподілом
прибутку, формуванням і використанням його.

Ознайомитись із  розрахунками потреби конкретної  бригади,  ланки в
технічному  устаткуванні,  оснастці  і  інструментах,  запасних  частинах,
мастильних матеріалах. 

Проаналізувати на конкретному прикладі ефективність спеціалізації та
кооперування  при  технічному  обслуговуванні  і  ремонті  технологічного
устаткування, кошторисні витрати на ремонт і технічне обслуговування.

4. УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ-
ЩОДЕННИКА

Студенти  за  підсумками  технологічної  практики  узагальнюють  весь
матеріал,  аналізують  і  роблять  висновки,  завершують  оформлення  звіту-
щоденника, необхідних додатків до нього, систематизують зібраний матеріал
для  курсового  та  дипломного  проекту,  отримують  заповнену  і  завірену
характеристику-відгук.

Рекомендації щодо ведення звіту-щоденника
1.  Звіт-щоденник  ведеться  регулярно  і  охайно,  як  правило,  чорною

пастою.  Схеми,  креслення  виконуються  олівцем  на  міліметровому  папері
(якість  ведення  звіту-щоденника  враховується  при  виставленні  загальної
оцінки з практики).

2.  Обов'язково  проставляються  дата  виконання  роботи,  місце
виконання, зміст виконаної роботи, відмітка про виконання; опис кожного
розділу  починається  з  нової  сторінки.  Назва  розділу,  тривалість  днів
програми  практики  відображаються  робочим  індивідуальним  графіком
проходження практики.

3. До звіту-щоденника входять розділи в такій послідовності:
– титульна сторінка;
– зміст;
– робочий індивідуальний графік проходження практики;
– усі розділи програми практики;
– висновки і пропозиції;
– список використаної літератури;



– відгук-характеристика на студента.
4.  Нумеруючи  сторінки  звіту-щоденника  необхідно  враховувати  всі

сторінки,  у  тому  числі  і  титульну,  але  проставляти  номера  сторінок
необхідно з третьої.

5.  Всі  схеми і  таблиці підписуються і  нумеруються в межах розділу
програми  практики,  наприклад:  транспортні  засоби,  їх  роль  у  пиво-
безалкогольному виробництві. Механізація трудомістких операцій.

6. У ході роботи на робочих місцях необхідно робити критичний аналіз
виробничих  процесів,  зауважень  і  пропозицій,  спрямованих  на  усунення
виявлених недоліків, їх реалізацію.

7. Звіт-щоденник підписується керівником практики від підприємства і
завіряється  печаткою підприємства.  На  кожного  студента  на  підприємстві
надається  характеристика-відгук,  яка  також  завіряється  печаткою
підприємства.
                        Обсяг і зміст додатку до звіту-щоденника

Техніко-економічні  показники  підприємства  2-3  с.  Характеристика
основних цехів підприємства 3-4 с. 

Перспективи  розвитку  підприємства  2-3  с.  Раціоналізаторська  і
винахідницька робота на підприємстві 2-3 с. Механічна служба підприємства
3-5 с. Виробничі ситуації та неполадки обладнання 2-3 с. Всього:  4-21 с.

Зміст додатку до звіту-щоденника
1.Техніко-економічні  показники  підприємства:  коротко  описати

історію  підприємства,  основні  дати  його  розвитку,потужність,  асортимент
продукції,  основні  характеристики  енерго-,  водо-,тепло  споживання,
сучасний  стан  підприємства  та  перспективи  його
розвитку.

2.  Характеристика  основних  цехів  та  дільниць  підприємства,  дати
перелік основного обладнання по цехах та коротку технічну характеристику.
Ознайомитися  з  новим  обладнанням,  впровадженим  останніми  роками  на
підприємстві.

3.  Перспективи  розвитку  підприємства: навести  можливі  напрями
реконструкції,  модернізації  окремих  ділянок виробництва,  впровадження
нової техніки і прогресивної технології.

4.Раціоналізаторська та винахідницька робота на підприємстві: навести
приклади  раціоналізаторської  та  винахідницької  роботи, перспективні
завдання  щодо  модернізації  лінії,  обладнання,  вказати
розробки, що впроваджені у виробництво останнім часом.

5.Механічна  служба  підприємства: навести  структурну  схему
управління  механічною  службою,  призначення відділів  та  інших  ділянок
служби, її штатний розпис, описати організацію змащувального господарства
на підприємстві; методику списання відпрацьованого обладнання, матеріалів,
інструменту;  придбання  і виготовлення  запасних  деталей,  механізмів,
обладнання;  розробку  графіків ПТОР  (ППР)  із  ремонту  обладнання,  його
організацію  і  проведення. Ведення  технічної  і  звітної  документації
механічною службою (навести конкретні приклади).



6. Виробничі  ситуації  та  неполадки  обладнання: навести  характерні
виробничі ситуації, неполадки, що виникають у процесі роботи обладнання,
причини їх виникнення та способи вирішення, ліквідації аварійних ситуацій.

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
Переддипломна  (професійна)  практика  є  заключним  етапом

виробничого навчання студентів. По можливості вона повинна проводитись
на підприємствах, де буде працевлаштований випускник.

Перед  початком  практики,  не  пізніше,  ніж  за  два  тижні,  студентам
необхідно  видати  завдання  на  дипломне  проектування.  Тема  дипломного
проектування  повинна  бути  пов'язана  з  підприємством,  на  якому  студент
буде проходити професійну практику.

З  метою  набуття  організаційно-технічних  навичок  управління
виробництвом  у  період  практики  студент  повинен  працювати  в  якості
дублера техніка-механіка виробничого цеху чи ремонтної майстерні.

Крім  того,  студент  повинен  ознайомитися  з  роботою  відділів
підприємства, зокрема, головного механіка, ремонтної майстерні, котельної,
компресорної, енергоцеху; з будовою, принципом дії обладнання, проводити
збирати та готувати матеріалів для виконання дипломного проекту.

Мета професійної (переддипломної) практики:
– вивчення структури, відділів підприємства, організації;
–  виробництва,  техніко-економічного  стану  підприємства,

впровадження сучасного обладнання;
–  вивчення  посадових  інструкцій  і  дублювання  посад  інженерно-

технічних працівників, механічної служби;
– набуття навичок управління окремими дільницями виробництва;
–  збір,  обробка  і  оформлення  матеріалів  для  захисту  дипломних

проектів.
Тематичний план
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1. Ознайомлення з підприємством, заходами безпеки праці і
 охорони навколишнього середовища

6 4 2

2. Робота дублером техніка-механіка виробничого цеху або
 ремонтної майстерні

78 52 26

3. Ознайомлення з роботою відділів підприємства: 66 42 24

3.1. Відділ головного механіка 6 4 2

3.2. Ремонтно-механічна майстерня 12 8 4

3.3. Планово-економічний відділ, відділ праці і заробітної плати 6 4 2



3.4. Відділ постачання, котельня, компресорна, енергоцех, очисні
 споруди

42 26 16

3. Систематизація матеріалу з технології обладнання, автоматизації
 процесів згідно з темами дипломного гаюекту

12 10 2

Всього 162 120 54

1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ, ЗАХОДАМИ
БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ознайомлення з виробничою потужністю та структурою підприємства.
Вивчення  основного  технологічного  процесу;  технологічного  обладнання.
Ознайомлення з генеральним планом підприємства, із завданнями, з правилами
внутрішнього трудового розпорядку,  безпеки праці,  протипожежної  безпеки,
заходами з охорони навколишнього середовища. Інструктаж з безпеки праці.

2. РОБОТА ДУБЛЕРОМ ТЕХНІКА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА
РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ АБО

РЕМОНТНОЇ МАЙСТЕРНІ
 Студент  під  керівництвом механіка  виробничого  цеху  або  ремонтної

майстерні повинен брати участь у:
– здійсненні  технічного  нагляду  за  станом  та  ремонтом  захисних

пристосувань на механічному обладнанні, споруд і будівель цеху;
         – організації роботи ремонтних бригад, окремих слюсарів-ремонтників;

–  керівництві робітниками цеху при виконанні ремонту обладнання та
підтримку його в робочому стані;

– забезпеченні безаварійної та надійної роботи всіх видів обладнання, їх
правильної експлуатації, своєчасного ремонту та модернізації;

– організації  підготовки  календарних  планів  (графіків  ПТОР  (ППР)
технічного обслуговування та ремонту обладнання;

– складанні  заявок на централізоване виконання капітального ремонту
обладнання, запасних частин, інструментів;

– складанні технічних паспортів на обладнання, специфікацій на запасні
частини та іншої технічної документації;

– прийомі та установці нового обладнання, проведенні робіт з атестації і
раціоналізації  робочих  місць,  модернізації  та  заміні  малоефективного
обладнання  високопродуктивним,  у  використанні  засобів  механізації  праце
містких процесів;

–  організації  обліку  всіх  видів  обладнання,  а  також  зношеного  та
морально-застарілого, підготовці документації на їх списання;

–  розробці і застосуванні прогресивних методів ремонту та відновлення
деталей  та  механізмів,  а  також заходи  щодо  продовження  термінів  служби
обладнання, скорочення простоїв та здійснення заміни, запобігання аваріям та
виробничому травматизму, зниженні трудомісткості  та  собівартості  ремонту,
поліпшені його якості;

–  підготовці та здачі інспекції охорони праці, підіймально-транспортних
механізмів та інших об'єктів підконтрольних державному нагляду;

–  здійсненні  керівництва  мастильним  господарством,  застосуванні



прогресивних норм витрат мастильних та обтиральних матеріалів;
– організації регенерації відпрацьованих мастил;
–  перевірці обладнання цеху на технічну та технологічну відповідність,

встановленні оптимальних режимів роботи обладнання;
–  розгляду  раціоналізаторських  розробок  та  винаходів,  які  стосуються

ремонту та модернізації обладнання;
– забезпеченні його використання у виробництві;
–  організації  обліку  виконаних  робіт  з  ремонту  та  модернізації

обладнання,  контролі  їх  якості,  а  також  правильності  витрат  матеріальних
ресурсів, відпущених на дані цілі;

– забезпеченні виконання правил безпеки праці при виконанні ремонтних
робіт;
          –  вивченні умов роботи обладнання, деталей та механізмів з метою
виявлення причин їх передчасного зносу,
          –  аналіз  причин та  час  простоїв,  пов'язаних  з  технічним станом
обладнання.

3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ ВІДДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Відділ головного механіка

Вивчення методики структури і принципів організації роботи відділу,
підготовки  та  проведення  монтажних,  демонтажних  і  ремонтних  робіт.
Розрахунок  та  підбір  підйомно-транспортних  машин  і  механізмів  для
виконання транспортних, монтажних та ремонтних робіт. 

Складання  кошторису  на  вказані  види  робіт,  оформлення  нарядів
(звичайних, акордних, акордно-преміальних), нарядів-допусків.

Аналіз  проведених  за  останні  роки  реконструкцій,  технічного
переоснащення  цехів  та  дільниць  підприємства.  Вивчення  основних
будівельних  конструкцій  та  споруд.  Вивчення  генерального  плану
підприємства  за  кресленнями,  натуральними  об'єктами.  Вивчення
будівельних конструкцій головного виробничого корпусу. Визначення виду
та призначення інших будівельних конструкцій. 

3.2. Ремонтно-механічна майстерня
Складання схеми управління майстернями та їх плану з розташуванням

обладнання  у  механічному  відділі  і  прив'язкою  його  до  будівельних
конструкцій. Визначення необхідної кількості обладнання майстерні.

Організація  підйомно-транспортних  та  навантажувально-
розвантажувальних робіт із доставки обладнання для ремонту в майстерні.

Участь  у  визначенні  завдань  робітникам майстерень  на  кожен  день,
контроль своєчасності та якості їх виконання. Визначення потреб майстерень
у робітничих кадрах, складання заявок на інструменти, матеріали, спецодяг,
засоби захисту.  їх одержання, зберігання,  облік витрат.  Складання графіка
роботи та табеля обліку робочого часу робітників майстерень. Ознайомлення
з порядком оформлення акта про нещасні випадки на виробництві.

Ознайомлення  з  роботою  ремонтної  майстерні  заводу.  Вибір
номенклатури обладнання, яке здається в ремонт у центральній майстерні.
Оформлення  документації  на  обладнання,  яке  здається  в  ремонт  і



приймається  з  ремонту.  Контроль  за  виконанням  графіка  ПТОР  для
обладнання ремонтних майстерень.

3.3. Відділи підприємства згідно з його структурою
Принципи та види планування виробництва, бізнес-планування.
Аналіз  виконання  виробничих  планів.  Розрахунок  заробітної  плати

зварювальника,  слюсаря-наладника,  слюсаря-ремонтника,  бригадна система
розрахунку  заробітної  плати.  Розрахунок  економічної  ефективності
впровадження нової техніки.

Вивчення  методики  складання  схеми  постачання  підприємств
обладнанням,  запасними  частинами,  матеріалами,  оформлення  заявок.
Ознайомлення  з  правилами  зберігання  невстановленого  обладнання,
запчастин та матеріалів. Ознайомлення з джерелами постачання підприємств
обладнанням,  запчастинами,  основними  та  допоміжними  матеріалами,
необхідними для його експлуатації, ремонту та технічного обслуговування.
Складання звіту про витрати матеріалів.

3.4. Енергетичні та допоміжні цехи і дільниці підприємства
(котельна, компресорна, енергоцех, очисні споруди)

Ознайомлення  з  організацією  роботи  котельні.  Ведення  виробничої
документації котельні.

Ознайомлення зі  схемою холодопостачання  підприємства,  з  роботою
компресорної.  Порядок  ведення  технічної  документації  в  компресорній
підприємства.

Ознайомлення  з  принциповою  схемою  постачання  електричною
енергією підприємства. Ознайомлення з роботою енергоцеху.

Вивчення  методики  розробки  заходів  з  охорони  навколишнього
середовища.  Вивчення  складу  та  принцип  дії  окремих  частин  споруд.
Вивчення  принципової  схеми  споруд  для  очисних  стічних  вод  та
забрудненого повітря.
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