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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 Обробка 

деревини) 

 

 

Предметом проходження виробничої практики є вивчення структури виробничих процесів 

деревообробних підприємств, 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 –8 год. 

2. Робота на робочих місцях – 166 год. 

 

Змістовий модуль 2. 

1. Вивчення технологічних процесів виробництва в цехах та дільницях підприємства – 24 год. 

2. Оформлення звіту, узагальнення матеріалів індивідуального завдання – 12 год. 

 

1. Мета та завдання виробничої практики 

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

 ознайомлення студентів з організацією і сучасною технологією виробничих 

процесів на промислових підприємствах; 

 ознайомлення студентів із структурою цехів, їх оснащенням, з передовими 

методами праці; 

 закріплення теоретичних знань, набутих студентами при вивченні 

природничо-наукових та професійних дисциплін; 

 закріплення практичних навичок і вмінь, набутих під час навчальних практик, 

по експлуатації та обслуговуванню деревообробного обладнання при самостійній 

роботі на ньому в складі бригад та змін підприємства; 

 закріплення або підвищення кваліфікаційного розряду з робітничої професії, 

одержаного під час навчальної практики. 

 

1.2. Основними завданнями виробничої практики “ТЕХНОЛОГІЧНА 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: 

 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: 

 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 210 годин (7,0 кредити ECTS). 

 

2. Інформаційний обсяг виробничої практики  
 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Знайомство із підприємством, інструктаж з охорони праці 

По приїзді на місце практики з направленням коледжу практикант оформляється у відділі 

кадрів, про що видається відповідний наказ із призначенням керівника практики. Бесіда з 

керівником, узгодження програми календарного робочого плану практики. Вступний інструктаж з 

охорони праці. Загальне знайомство з підприємством. Узгодження робочих місць практиканта в 

залежності від робітничої професії, набутої під час навчальної практики в коледжі. Стажування, 

оформлення на самостійну роботу на конкретне робоче місце. 

 

Тема 2. Робота на робочих місцях 

Під час роботи на оплачуваних робочих місцях (або неоплачуваних в залежності від 

можливостей бази практики) практикант засвоює практичні навички роботи з робітничих професій 

або по суміжних професіях, запропонованих і необхідних підприємству. Практикант може 

виконувати роботу самостійно або бути помічником основного робітника підприємства в 

залежності від його підготовки і здібностей. Переміщення по робочих місцях узгоджується з 

майстром або начальником цеху. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Вивчення технологічних процесів виробництва в цехах та дільницях 

підприємства 

В цей період технологічної практики студент вивчає технологію виробництва, знайомиться з 

новим обладнанням, матеріалами, виконує індивідуальне завдання керівника. Екскурсії на суміжні 

підприємства. Вивчення нових технологій, виробництв тощо. 

 

Тема 2. Оформлення звіту, узагальнення матеріалів індивідуального завдання 

Всі роботи, які виконує студент під час практики, фіксуються ним в щоденнику 

встановленого зразка, який практикант одержує перед початком практики. В щоденнику дається 

письмовий відгук керівника від підприємства, скріплений печаткою. Крім того, практикант 

оформляє звіт за формою встановленого зразка. Індивідуальне завдання додається до звіту. 

 

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. 
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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. Підсумковий контроль здійснюється керівником від коледжу протягом 3-х днів після 

закінчення практики. Під час підсумкового контролю враховуються якість ведення щоденника, 

виконання звіту, індивідуального завдання та відгук керівника від підприємства про роботу 

студента за період проходження практики. 


