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 ВСТУП 

Програма проходження нормативної виробничої практики “ПЕРЕДДИПЛОМНА 

ПРАКТИКА” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

спеціаліста галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 205 Лісове 

господарство (ОПП Обробка деревини) 
 

 

Предметом проходження виробничої практики є набуття навичок та вмінь з організації 

виробничого процесу на деревообробних підприємствах та його структури, структури цехів та їх 

оснащення, правил безпечної експлуатації та обслуговування деревообробного обладнання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Основи автоматизації виробничих процесів, Деревинознавство, 

Матеріалознавство, Обладнання галузі, Механічне оброблювання деревини, Основи технології 

лісопиляльно-деревообробного виробництва, Основи електротехніки, Сушіння і захист деревини, 

Основи технічної механіки, Виробництво деревних композиційних матеріалів, Безпека 

життєдіяльності, Опорядження деревини і деревних матеріалів, Основи конструювання виробів з 

деревини, Основи технології меблевого виробництва, Основи проектування деревообробних цехів, 

Основи технології столярно-будівельних виробів, Охорона праці в галузі. 

 

Програма виробничої практики складається з таких змістових модулів: 

 

Змістовий модуль 1. 
1. Знайомство із підприємством, інструктаж з охорони праці – 6 год. 

2. Робота дублером на інженерно-технічних посадах – 60 год. 

 

Змістовий модуль 2. 

1. Робота у відділах підприємства – 40 год. 

2. Збір матеріалів для дипломного проектування і для оформлення звіту з практики – 

36 год. 

3. Узагальнення матеріалів, оформлення звіту – 8 год. 

 

1. Мета та завдання виробничої практики 

1.1. Метою проведення виробничої практики “ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА” є: 

 закріплення набутих навичок та вмінь стосовно організації і сучасної 

технології виробничих процесів на промислових підприємствах; 

 закріплення теоретичних знань, набутих студентами при вивченні 

природничо-наукових та професійних дисциплін; 

 ознайомлення з посадовими обов’язками адміністративних працівників цеху; 

 вивчення роботи цехів безпосередньо пов’язаних з темою дипломного 

проектування; 

 ознайомлення з видами технічної документації, порядком її оформлення. 

 

1.2. Основними завданнями виробничої практики “ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА” є: 

 сприяти розвитку у студентів необхідних навичок та вмінь при роботі із 

сучасним деревообробним обладнанням; 

 формувати практичні навички у студентів відповідно до отриманих 

теоретичних знань; 

 формувати у студентів навички та вміння при роботі на деревообробному 

обладнанні; 

 сприяти дотриманню безпечних умов праці при роботі з деревообробним 

обладнанням. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 ефективні способи організації виробничого процесу на підприємствах галузі; 

 сучасну технологію виробничих процесів на промислових підприємствах; 
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 технологію виготовлення фанери, ДСП, ДВП, столярних плит тощо; 

 технологію виготовлення віконних та дверних блоків, інших столярно-

будівельних виробів; 

 безпечні умови обслуговування та настроювання деревообробного 

обладнання. 

 

вміти: 

 організувати виробничий процес в цеху, дільниці тощо; 

 виконувати самостійно певні операції на деревообробних верстатах; 

 налагоджувати функціональні вузли деревообробних верстатів; 

 встановлювати дефекти обробки при роботі на деревообробному обладнанні; 

 усувати дефекти обробки при роботі на деревообробному обладнанні; 

 визначати безпечні умови обслуговування деревообробного обладнання. 

 

На проведення виробничої практики відводиться 150 годин (5,0 кредитів ECTS). 

 

2. Інформаційний обсяг виробничої практики  
 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Знайомство із підприємством, інструктаж з охорони праці 

Знайомство з розташуванням бази практики, полягає в ознайомленні та відображенні в звіті 

наступних питань: 

 географічне розташування бази практики, підпорядкованість та форма 

власності, історія розвитку, перспективи розвитку; 

 структура управління, склад цехів, виробнича потужність, види і об’єми 

випущеної продукції; 

 джерела постачання водою, енергоносіями, сировиною; 

 наявність обладнання деревообробних цехів, їх забезпеченість та ремонтна 

база; 

 режим роботи підприємства, організація праці, питання маркетингу, 

менеджменту; 

 забезпеченість кадрами (вказати потрібну і фактичну наявність кадрів), 

плинність кадрів; 

 техніко-економічні показники підприємства за попередній рік; 

 стан охорони праці на підприємстві та охорони навколишнього середовища. 

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться в кабінеті з охорони праці. 
 

Тема 2. Робота дублером на інженерно-технічних посадах 

Для поглиблення знань і набуття практичних навиків самостійної роботи в виробничих 

умовах, в освоєнні технологічних процесів, верстатів та іншого деревообробного обладнання, 

студенти працюють дублерами, а при наявності вакантних місць з погодження адміністрації 

виробництва можуть зараховуватися на посади: майстра цеху, старшого майстра, лаборанта цеху, 

майстра по контролю якості або інших технологічних спеціалістів. 

Практиканти знайомляться з посадовими обов’язками адміністративних працівників цеху, 

формами оплати праці, видами технічної документації, порядком її оформлення, стандартами на 

певні види продукції, організацією її обліку і реалізації, наказами і розпорядженнями, 

документацією, яку веде майстер цеху, вивчають організацію робочих місць, звертаючи увагу на 

контроль якості продукції та метрологічне забезпечення  виробництва. 

В разі зарахування на посаду практикант самостійно виконує обов’язки майстра або іншого 

спеціаліста. 
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Практиканти повинні вивчити роботу цехів безпосередньо пов’язаних з темою дипломного 

проектування, їх загальну характеристику, методи забезпечення сировиною, технологічні процеси, 

технологічне і транспортне обладнання, його розміщення, норми витрат основних і допоміжних 

матеріалів, техніко-економічні показники. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Робота у відділах підприємства 

З метою практичного вивчення роботи відділів, їх структури, способів планування змінних і 

місячних виробничих завдань, контролю за їх виконанням, а також їх функціями в забезпеченні 

планомірної і безперервної роботи деревообробних цехів студенти повинні ознайомитися з 

роботою відділів: виробничого, планового, праці і заробітної плати, механіка. 

Під час роботи в відділах необхідно звернути увагу на посадові обов’язки працівників даних 

відділів, завдання, які вони виконують, а також на документацію, що ведеться в даних відділах. 

Одночасно необхідно накопичувати інформаційні матеріали для дипломного проектування. 

 

Тема 2. Збір матеріалів для дипломного проектування і для оформлення звіту з практики 

В звіті з переддипломної практики повинні бути відображені такі питання: 

 загальна характеристика підприємства, коротка історія розвитку; 

 перелік продукції, яку випускає підприємство, асортимент, об’єм; 

 система забезпечення сировиною, матеріалами; 

 технологічні процеси, обладнання, транспортні засоби; 

 видалення відходів, шляхи їх використання; 

 режими роботи цехів; 

 енергозабезпечення деревообробних цехів; 

 конструкторські креслення випущеної продукції, технологічні карти; 

 забезпеченість кадрами; 

 стан охорони праці та охорони навколишнього середовища на підприємстві; 

 права і обов’язки майстра; 

 види документації, яку веде майстер; 

 висновки та пропозиції. 

На закінчення переддипломної практики практиканти повинні мати наступні дані, які є 

необхідними для дипломного проектування: 

1. За вихідними даними для проектування. 

Об’єм продукції, яка випускається в цеху відповідно до завдання дипломного проекту. 

Випуск продукції в грошовому виразі. 

Режим роботи цеху. 

Характеристика технологічного обладнання цеху. 

Штатний розпис працівників цеху. 

2. За загальною частиною дипломного проекту. 
Загальна характеристика підприємства. 

Система забезпечення підприємства сировиною, енергоносіями. 

3. За технологічною частиною проекту. 

Перелік технологічного і транспортного обладнання цеху. 

Способи постачання сировини, їх кількість. 

План розміщення обладнання в цеху та організація робочих місць. 

Існуючий технологічний процес в цеху. 

Норми витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції. 

Норми витрат енергоносіїв, стиснутого повітря на одиницю продукції. 

Діючі ціни на сировину, матеріали, продукцію, енергоносії. 

Калькуляція собівартості одиниці продукції, показники рентабельності продукції. 

Охорона праці в цеху, побутові умови працюючих. 
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Тема 3. Узагальнення матеріалів, оформлення звіту 

По закінченню практики студенти оформляють звіт, який разом із щоденником завіряється 

керівником практики від виробництва, дається характеристика, відмічається, який вклад внесений 

практикантом в діяльність виробництва. Даний висновок враховується при захисті звіту. 

Після приїзду до навчального закладу письмовий звіт з щоденником подається на 

рецензування керівнику практики від коледжу. 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Шостак В.В. Обладнання деревообробного виробництва. ч. І, ІІ. – К.: ІСДО, 1993. 

2. Кірик М. Механічне оброблення деревини та деревних матеріалів. – Львів, 2006. 

3. Деревообробні верстати загального призначення. За ред.. В.В.Шостака. – К.: 2007. 

4. Кірик М. Різання деревини та деревних матеріалів. – Львів, РВЦ УкрДЛТУ, 2000. 

5. Амалнукий В.В. Станки и инструменты лесопильного и деревообрабатывающего 

производства. – М.: Лесная промышленность. 1985. 

6. Анастасюк С.О. Джигирей В.С. Охорона праці в лісопильно-деревообробному 

виробництві - К.: Основа. 2003. 

 

Допоміжна 

1. Кірик М. Підготовлення дереворізальних інструментів до роботи та їх експлуатація. – 

Львів, 2002. 

2. Лунина Н.С. Станки и инструменты лесопильного и деревообрабатывающего 

производства. – М.: Экология, 1991. 

3. Амасицкий В.В. Станки и инструменты деревообрабатывающих предприятий. – М.: 

Лесная промышленность, 1985. 

4. Соловьев А.А. Коротков В.И. Наладка деревообрабатывающего оборудования. М.: 

Высшая школа. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання Залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточний контроль здійснюється керівником від підприємства під час проведення практики і 

має на меті перевірку рівня виконання конкретної роботи студентом. 

Підсумковий контроль проводиться по закінченню практики, в обсязі матеріалу визначеного 

навчальною програмою і в терміни, встановлені графіком навчального процесу. Форма проведення 

заліку – усна, із обов’язковою здачею щоденника практики та звіту за формою встановленого 

зразка. Звіт практикант захищає перед комісією, яка призначається наказом директора коледжу. 

Під час підсумкового контролю враховуються якість ведення щоденника, виконання звіту, 

зібрані матеріали для виконання дипломного проекту та відгук керівника від підприємства про 

роботу студента за період проходження практики. 

 


