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ВСТУП 

  

Програма проходження нормативної виробничої практики «Технологічна практика» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі 

знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 205 Лісове господарство  (ОПП 

Лісозаготівля та первинна обробка деревин) 

 

Предметом проходження технологічноїпрактики з дисципліни є отримання практичних 

навичок та вмінь, необхідних для виконання лісосічних робіт та первинної обробки деревини. 

Міждисциплінарними зв’язками для проведення виробничої практики: є Машини та 

обладнання  лісосічних робіт, Машини та обладнання деревообробного виробництва, Технологія 

первинної обробки деревини, Технологія лісозаготівлі, Підіймально-транспортні засоби, Основи 

різання та дереворізальний інструмент, Охорона праці в галузі, Деревинознавство та лісове 

товарознавство, Лісівництво та лісова таксація, Геодезія.  

 

Програма навчальної практики складається з таких змістових модулів. 

 

  Змістовий модуль 1. 

 Вступний інструктаж, ознайомлення із структурою підприємства, підрозділів – 9 год. 

 

  Змістовий модуль 2. 

 Інструктаж на робочому місці. Вивчення посадових інтсрукцій – 9 год. 

 

                        Змістовий модуль 3. 

 Ознайомлення з видами робіт, що виконуються підприємством – 42 год. 

 

                         Змістовий модуль 4. 

 Робота на робочих місцях – 196 год. 

 

                         Змістовий модуль 5. 

 Оформлення звіту-щоденника, одержання розрахункових документів  – 42 год.  

 

 

Програма переддипломної практики складається з таких змістових модулів. 

   

1. Мета і завдання технологічної практики. 

 Мета виробничої технологічної практики – закріпити та поглибити теоретичні знання, 

одержані під час вивчення спеціальних дисциплін, а саме: 

 - оволодіння студентами аналізувати ситуацію; 

 - виховувати у студентів самостійність у вирішенні практичних задач, проводити аналіз 

різних ситуацій; 

 - підвищення загального професійного рівня. 

 Завдання виробничої практики – надання  студентам знань з основних видів робіт при 

проведенні лісозаготівельних, нижньоскладських робіт,первинної обробки деревини та 

формуванні початкових умінь за професійним спрямуванням. 

 Згідно з вимогами освітньо – професійної підготовки студенти повинні: 

знати: 

- технологічні процеси лісосічних робіт та первинної обробки деревини; 

- машини та обладнання, що використовуються на лісосічних роботах; 

- машини та обладнання та станки, що використовуються для первинної переробки 

деревини; 

- організацію обслуговування та ремонту машини та обладнання  лісосічних робіт та 

деревообробного виробництва для первинної переробки деревини; 

- правила експлуатації вантажопідйомних механізмів; 

- порядок приймання лісосік в рубку; 



- матеріально-грошову оцінку лісосік; 

- техніку безпеки та охорону праці під час проведення лісосічних робіт та первинної 

обробки деревини. 

 

 

вміти: 

- проводити вибір схеми розробки пасіки; 

- вибирати схему розробки лісосік;  

- складати технологічну карту на розробку лісосіки; 

- проектувати технологічний процес розробки лісосіки; 

- вміти визначати завдання бригаді та комплектувати її склад 

-    проводити матеріально-грошову оцінку лісосік. 

-    визначати об’єми круглих лісоматеріалів,  пиломатеріалів та маркувати їх; 

-    перевіряти якість лісоматеріалів; 

-    вимірювати вади на лісоматеріалах і визначати ступінь пошкодження; 

-    визначати норми виробітку на лісосічні та нижньоскладськіроботи 

- здійснювати безпечне проведення робіт і здійснювати контроль за дотриманням 

правил техніки безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. 

 

На проведення технологічної практики відводиться 300 години (10,0  кредитів ECTS). 

 

2. Інформаційний обсяг виробничої практики. 

 

Змістовий модуль1. 

Тема 1. Вступний інструктаж, ознайомлення зі структурою підприємства, підрозділів. 

Ознайомитись із структурою підприємства та підрозділів, виробничими завданнями, 

правилами внутрішнього розпорядку і технікою безпеки. 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 2. Інструктаж на робочому місці. Вивчення посадових інструкцій. 

Вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з техніки безпеки, охорони праці та 

навколишнього середовища. Вивчення посадових інструкцій підрозділу. 

 

 

Змістовий модуль 3. 

Тема 3. Ознайомлення з видами робіт, що виконуються підприємством. 

Ознайомились із видами робіт на виробництві, а саме: : проведенням основних та 

підготовчих робіт на  лісосіці, основними операціями технологічного процесу нижнього складу, 

правилами і організацією проведення відвантажувальних робіт на нижньому складі, технологією 

та організацією вивезення деревини з лісосіки, технологічними процесами існуючих цехів 

переробки деревини, поядком оформлення та ведення технічної документації на підприємстві.  

 

 

Змістовий модуль 4. 

Тема 4. Робота на робочих місцях. 

 Виробнича робота студентів на робочих місцях повинна проводитися по робочих 

професіях, одержаних в коледжі під час проходження навчальних практик (тракторист на 

трелюванні лісу, лісоруб IV - VI розряду, розмітник лісозаготівельного виробництва, рамник). 

За час роботи на оплачуваних місцях студенти підвищують свою кваліфікацію по робочій 

професії, виконують індивідуальні завдання видані керівниками від коледжу. 

Приймаючи участь у виконанні виробничої програми підприємства, студенти повинні 

також вивчати і аналізувати технологічні процеси в цехах і на дільницях підприємства. Тому 

керівник практики від підприємства здійснює переміщення студентів по виробничих цехах і 

дільницях. 

 



  

 

Змістовий модуль 5. 

Тема 5. Оформлення звіту-щоденнка. 

 Описати в щоденнику-звіті види робіт, які виконували кожен день під час проходження 

виробничої практики. Збирання розрахунково - гарфічних документів. Написання та засвідчення 

характеристики. Відмітка про вибуття з підприємства і прибуття до навчального закладу. 

 

 

 

3. Рекомендована література 

1. Тиберій Шкіря Технологія і машини лісосічних робіт , Львів, «Тріада плюс», 2003. 

2. Кочегаров В.Г. и др. Технология  и  машины  лесосечных  работ. –                М.: 

«Лесная промышленность», 1990. 

3. Виногоров Г.К. Технология   лесозаготовок. – М.: «Лесная промышлен-ность», 1984. 

4. Верхов И.Ф., Шелгунов Ю.В. Технология и машины лесосечных и лесоскладских  

работ. – М.: «Лесная промышленность», 1981. 

5. Шелгунов  Ю.В. и др. Лесоэксплуатация  и  транспорт  леса. – М.: «Лесная 

промышленность», 1989. 

6. Ларионов  Л.В. и др.  Технология и организация лесопользования. – М.: «Лесная 

промышленность», 1990. 

7. Гугелев С.М. Подготовительные и вспомогательные работы на лесосеке. – М.: 

«Лесная промышленность», 1980. 

8. Вороницын К.И., Гугелев С.М. Машинная обрезка сучьев на лесосеке. – М.: «Лесная 

промышленность», 1989. 

9. Машины и оборудование лесозаготовок. Справочник. – М.: «Лесная 

промышленность», 1990. 

10. Верхов И. Ф. Шелгунов Ю. В., Технология и машины лесосечных и лесоскладских 

работ , М., «Лесная промышленность», 1984 

11. Залегаллер В. Г. Ласточкин П. В. Бойков С. П. , Технология и оборудование лесных 

складов , М., «Лесная промышленность», 1981 

12. Лешкевич А.И, Воевода Д. К Назаров В.В., Оборудование лесных складов, М., 

«Лесная промышленность», 1984 

13. Основи охорони праці. Підручник, 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О. Халімовський, 

В.В.Зацарний, та ін.. – К.: Основа, - 2006. 

14. Охорона праці в галузі. О.С. Проторейський, О.І. Запорожець. Навч. посібник К.: 

Книжкове вид-во, 2005р.. 

 

4 .  Форма підсумкового контролю успішності навчання: ЗАХИСТ ЗВІТУ-

ЩОДЕННИКА 

 

5 . Засоби діагностики успішності навчання. 

Поточний контроль здійснюється під час проходження виробничої практики, має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи по спеціальності. 

Семестровий контроль проводиться в 7 семестрі – захист звіта-щоденника, в обсязі 

матеріалу по спеціальності, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу. Форма проведення захисту звіта-щоденника – усна, із здачею 

звіту-щоденника по технологічній практиці.  

 

 

 


