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ВСТУП 

Програма проведення  технологічної  практики з  нормативної дисципліни  

«ТЕХНОЛОГІЧНА (ВИРОБНИЧА)  ПРАКТИКА» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки  молодшого спеціаліста  галузі   знань           20 Аграрні 

науки та продовольство  спеціальності 208 Агроінженерія  (ОПП Експлуатація та ремонт 

обладнання лісового  комплексу) 

 

Предметом проведення виробничої  технологічної  практики  є організація робочих 

місць для ремонту та технічного обслуговування тракторів, автомобілів та інших машин і 

механізмів; верстати та  інструмент та оснащення ремонтних майстерень; організація 

робіт з технічного обслуговування та ремонту машин та механізмів лісового господарства, 

лісозаготівельної та деревообробної техніки. 

Виробнича технологічна практика  проводиться на підприємствах лісового 

господарства або підприємствах інших галузей господарювання,  що мають необхідне 

обладнання для проведення робіт з ремонту та технічного обслуговування машин . 

 

Міждисциплінарні зв’язки:  

- Базовими   дисциплінами  для проведення практики є: 

 «Матеріалознавство», «Трактори та автомобілі», «Машини та механізми 

лісового господарства», «Обладнання лісопильно-деревообробного виробництва», 

«Технологічна практика з набуття професійних навичок». 

- вихідними дисциплінами при проведенні практики є: «Експлуатація машин і 

механізмів», «Ремонт машин»,  «Охорона праці в галузі». 

 

Програма виробничої технологічної  практики   складається з таких змістових 

модулів: 

 

 Змістовий модуль 1.  

Техніка безпеки. Виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту 

машин, механізмів та їх агрегатів. 195 годин. 

 

 Змістовий модуль 2. 

Виконання комплексних робіт, кваліфікаційна робота, залік.  45 година. 

 

1. Мета та завдання виробничої технологічної  практики: 

 

1.1. Метою проведення  виробничої технологічної  практики  є: 

-  закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих під час 

лекційних, лабораторних та практичних занять, а також навчальних практик  в 

коледжі , 

- здобуття практичних навичок виконання робіт з технічного обслуговування 

машин, механізмів та їх агрегатів,  

- здобуття практичних навичок з виконання робіт з поточного та капітального 

ремонту машин, механізмів та агрегатів.  



- здобуття практичних навичок з організації  робіт з технічного 

обслуговування та ремонту машин. 

 

 

  

1.2. Основними  завданнями  виробничої  технологічної  практики є: 

- закріплення на виробництві  знань,  набутих в навчальному закладі при  

вивченні      спеціальних дисциплін; 

- одержання  практичних  навичок зі  спеціальності;  

- засвоєння   нових  методів  роботи,  сучасних  передових   технологій; 

- закріплення  і підвищення   кваліфікаційного  розряду з робітничої професії; 

- вивчення в умовах виробництва     економіки  підприємства, організації, 

планування     та      управління трудовим колективом в нових умовах  

господарювання. 

- формування у студентів вміння самостійно опрацьовувати  технічну 

літературу  та інші  інформаційні  джерела, використовувати технологічні карти та 

інструкції; 

- розвиток у студентів навичок використання набутих знань  під час  

виробничої діяльності; 

- підготовка студентів до здобуття більш високих освітньо-професійних 

рівнів. 

 

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

знати: 

-    основні  правила охорони праці та  техніки безпеки при виконанні  робіт з 

ремонту та обслуговування техніки;  

-    правила безпечної експлуатації вантажопідйомних засобів; 

-    правила підготовки робочого місця та організації робочого процесу; 

-    основні види  інструменту і пристроїв для проведення ТО і ремонту машин 

та правила їх використання ; 

-   послідовність дій при виконанні  робіт при проведенні технічного 

обслуговування та ремонту;  

-    основні види технічної документації, що ведеться при проведенні ТО і 

ремонту машин; 

 

вміти: 

- заповнювати та оформляти первинні  облікові документи, що ведуться при 

ТО і ремонті машин; 

- користуватись контрольно-вимірювальними  та діагностичними приладами; 

- організовувати підготовку робочих місць  до роботи; 

- виконувати і операції  з технічного обслуговування та ремонту; 

 

На виконання  технологічної  практики з набуття професійних навичок 

відводиться 240 годин / 8,0 кредитів   ECTS/. 

 

2. Інформаційний обсяг технологічної практики з набуття професійних навичок  

 

Змістовий модуль 1.  Техніка безпеки. Виконання робіт з технічного 

обслуговування та ремонту машин, механізмів та їх агрегатів. 



 

Тема 1.  Ознайомлення з місцем проведення практики, інструктажі з техніки 

безпеки 
    В день прибуття студента на підприємство керівник практики  знайомить 

студентів з: 

-  географічним  розташуванням підприємства,  його  підпорядкованістю 

загальною площею ,  

- виробничими процесами підприємства. 

- видами продукції, 

- технологічним процесом цехів та дільниць, 

- наявним обладнанням та його використанням, 

- структурою управління  підприємства, 

- економічними показниками роботи підприємства, 

- організацією обслуговування і ремонту машин та механізмів, 

- правилами  внутрішнього розпорядку, 

- організацією  служби охорони праці. 

Для студентів проводяться інструктажі з охорони праці: вступний та 

первинний на робочому місці. 

 

Тема 2.  Виробнича праця в цехах і дільницях підприємства 

 За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані  на штатні  робочі 

місця, якщо характер роботи на них відповідає програмі практики. 

При цьому  не менше  50 відсотків часу  відводиться на загально-професійну 

підготовку за програмою практики . 

 Виробнича праця студентів на робочих місцях повинна проводитися  за 

професіями,  отриманими  в період навчальної практики . 

 В період праці на робочих місцях студенти підвищують свою кваліфікацію з 

робітничої професії,  виконують  виробничі завдання ,  можуть вносити  

раціоналізаторські пропозиції по  вдосконаленню  роботи  обладнання  та технологічних 

процесів. 

 Одночасно з виконанням виробничої програми  підприємства , студенти вивчають 

всі процеси  виробничої діяльності,  що входять  в  загальний  технологічний процес 

виробництва. 

 Це повинно включати :  

- проведення мастильних ,  контрольно-регулювальних робіт,  

-  ознайомлення з обладнанням та інструментами для проведення технічного 

обслуговування і поточного ремонту в  РММ,   

- виконання  технічних доглядів № 1, 2, 3 та сезонного технічного догляду; 

- виконання робіт з ремонту машин  та агрегатів. 

 Студенти вивчають документацію стосовно  проведення  технічних доглядів,   

заявок на запасні частини та матеріали, виконання виробничих  завдань автомобільним та 

тракторним парком. Ознайомлюються з роботою диспетчерської служби , з організацією   

праці колективу  автотракторного цеху,  формами оплати праці. 

 В деревообробних цехах  та нижньому складі необхідно ознайомитися з роботою 

верстатів ,  вантажопідйомних механізмів,  їх підготовкою до роботи,  організацією 

проведення  технічного обслуговування та ремонту . 

 Студенти, які працюють на штатних робочих місцях, мають право по закінченню 

практики  на підвищення своєї  кваліфікації за рішенням  кваліфікаційної комісії 

підприємства. 



 Студенти,  які про проходять практику  без зарахування на робочі місця, повинні з 

метою  покращення професійних умінь і навичок, досконало вивчити технологічний 

процес виробництва та організацію праці всіх структурних підрозділів підприємства. 

 

Змістовий модуль 2. Підсумкова комплексна робота, залік  

Тема 3.  Виконання комплексних робіт 

 Відповідно з кваліфікаційною характеристикою робіт, студент, що працювали на 

штатних робочих місцях,  для підвищення свого кваліфікаційного рівня   повинні  

виконати  комплексну кваліфікаційну роботу, яка включає   проведення прибирально - 

мийних, заправочних, мастильних,  кріпильних , контрольно-регулювальних  та 

діагностичних  робіт. За результатами цієї роботи кваліфікаційна комісія підприємства 

може приймати рішення про встановлення студенту кваліфікаційного розряду на ступінь 

вищого, ніж отриманий при проходження технологічної практики з набуття професійних 

навичок. 

По закінченню  виробничої технологічної практики  студент  оформляє  щоденник 

практики.   Щоденник перевіряється та підписується   керівником практики  від 

підприємства   з доданням характеристики про діяльність студента в період практики.  

Щоденник подається керівнику практики від коледжу на рецензування. У разі 

проведення виробничої технологічної та переддипломної практики одночасно,  

допускається подача щоденника з виробничої технологічної практики одночасно  зі звітом 

про проходження переддипломної практики. 

 Студенту,  який не виконав програми практики  з поважних причин , надається  

право проходження практики  повторно через рік. 

 При повторному отриманні  негативної оцінки  за практику або невиконання 

програми практики  без поважних причин,  студент відраховується з навчального закладу. 

  

3. Рекомендована література 

Базова: 

1. Говорющенко М.Я. Діагностика технічного стану автомобілів.   К., 

Транспорт, 2010. 
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3. Єдині норми виробітку і розцінки на ремонтні  роботи,  К., КНЕУ,  2012. 

 

       Допоміжна: 
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7. Гаркавенко А.В. Технічна експлуатація і ремонт  лісозаготівельного 

обладнання.М., Лісова промисловість. 1978. 

8. Решетников М.С. Довідник по обладнанню для ремонту автомобілів і 

тракторів. К., Транспорт. 2008. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності :  Залік 

 

     5. Засоби діагностики успішності  навчання: 

 

Засобами  діагностики   служать: 



- правильність та якість виконання дій при виконанні робіт  під час  

практики  та при виконанні комплексної  кваліфікаційної роботи,  

- щоденник практики ,  

- характеристика керівника практики від  виробництва. 


