
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СИЛАБУС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ (ВИРОБНИЧОЇ) ПРАКТИКИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Технологічна(виробнича) практика 

Розробник(и) Кох Альона Сергіївна, викладач першої категорії 

E-mail: korhaliona1974@gmail.com 

https://www.blogger.com/blog/posts 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

Нормативний терміну навчання - 8 тижнів, IV-курс, протягом 6-го 

семестру. 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг навчальної дисципліни становить 11 кредитів ЄКТС, 330 годин, 

з яких 240 годин становить  робота на підприємстві , 90 годин 

становить самостійна робота. 

Форма контролю – залік.  

Курсовий проект (робота) (за наявності) – не передбачено. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна за освітньо-професійною 

програмою 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Безпека життєдіяльності », «Основ екології» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені (забезпечені):  «Будова і експлуатація 

обладнання », «Основи промислової санітарії» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета та завдання технологічної (виробничої) практики 

Метою  «Технологічної (виробничої) практики)» передбачено комплексне одержання студентами 

знань по експлуатації, монтажу, налагодження, ремонту основного технологічного, допоміжного і 

транспортного обладнання;   

Завдання технологічної (виробничої) практики : 

-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. 

4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті проходження практики 

ІК. Здатність особи розв՚язувати складні задачі та практичні проблеми у сфері галузевого 

машинобудування, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може 

характеризуватися певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях. 

СК3. Здатність використовувати знання й практичні навички в галузі конструкторської та 



 

 

технологічної підготовки виробництва. 

СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних 

комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації на підприємствах харчової 

промисловості та в закладах готельно-ресторанного господарства. 

5.  Професійні результати навчання 

РН2. Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування при його технічному 

обслуговуванні. 

РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію технологічного обладнання на підприємствах харчового 

виробництва, в закладах готельно-ресторанного господарства та бережливе ставлення до нього, 

аналізувати та організовувати технологічні процеси його експлуатації, обслуговування і ремонту. 

РН14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, 

аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію для вирішення конкретних технічних і 

технологічних завдань. 

6.    Вимоги до знань і вмінь 

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 

 

7. Програма технологічної (виробничої) практики 

           Тема № 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони і безпеки праці на робочому 

місці 

           Тема № 2.  Робота на штатних робочих місцях 

2.1. Слюсар-ремонтник другого розряду 

2.2. Слюсар-ремонтник третього розряду (нападник третього розряду) * 

           Тема № 3 .Ознайомлення з посадовими обов'язками техніка з експлуатації та ремонту обладнання 

харчового виробництва 
         Тема № 4. Узагальнення матеріалу і оформлення звіту-щоденника 

 

8. Тематичне планування технологічної (виробничої) практики 

Тематичний план 
 

Назва теми і виду робіт Кількість годин 
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1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони і безпеки праці на 
робочому місці 

10 6 4 

2. Робота на штатних робочих місцях    

2.1. Слюсар-ремонтник другого розряду 62 48 14 

2.2. Слюсар-ремонтник третього розряду (нападник третього розряду) * 216 156 60 



 

 

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

18 12 6 

4. Узагальнення матеріалу і оформлення звіту-щоденника 24 18 6 

Всього 330 240 90 

 

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. Наладник обладнання 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. 

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 

9. Рекомендована література 

            9.1. Література . 
1. Загальні технології харчових виробництв: підруч. / В. А. Домарецький, П. Л. Шиян, М. 

М. Калакура, Л. Ф. Романенко, Л. М. Хомічак, О. О. Василенко, І. В. Мельник, Л. М. Мельник. 

— К.: Університет «Україна», 2010. — 814 с 

2. Машкін М.І. Молоко і молокопродукти. – К., 1996. 332 с. 

3.Майдебура В.І. Довідник по зберіганню плодів і ягід винограду. – К. 1987,  260 с. 

4.Микитюк П.В. Технологія переробки риби. – К., 1999. 126 с. 

5.11.Панасик М.І. Довідник по переробці плодів і ягід – К. 1990. 305 с. 

6.Товажнянський Л.П. і інші. Загальна технологія харчових виробництв. –  К. - 2005 

9.2. Інтернет-ресурси: 
1..http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d

0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2/ 

2.    https://www.blogger.com/blog/posts. 

 

 


