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І ЗАВДАННЯ  ПРАКТИКИ 
 

Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і 

проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних 

умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарства, оволодіння 

професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної 

трудової діяльності, збору матеріалів для виконання дипломного проекту. 

Термін переддипломної практики визначається навчальним планом. 

Проводиться в квітні – травні місяцях після закінчення 8-го семестру на 

четвертому курсі для студентів денної форми навчання. Календарний графік 

практики передбачає: 

- вивчення правил техніки безпеки і проходження інструктажу на 

робочому місці; 

- проведення навчальних занять і екскурсій; 

- виконання загального та індивідуальних завдань; 

- оформлення звіту; 

- формальну процедуру завершення практики у відділі технічного 

навчання підприємства (організації); 

- подання звіту керівнику практики від випускної циклової комісії; 

- здачу заліку з практики. 

Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в 

процесі навчання, формування у студента професійного вміння приймати 

самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами 

сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх 

майбутньої спеціальності. 

Переддипломна практика має наступні  завдання: 

- набуття досвіду організаторської роботи і оперативного керування 

виробничою дільницею (дублювання обов’язків інженерно-технічних 

працівників служби); 

- збір та підготовка матеріалів до дипломного проектування. 

 В період практики студенти повинні підлягати правилам внутрішнього 

розпорядку підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Календарний графік проходження переддипломної практики 
 

 № 

з/п 
Назви робіт 

Тижні 

проходження 

практики 

Год. 

1 2 3 4 

1 
Ознайомлення з підприємством. Інструктаж 

з техніки безпеки 
1    6 

2 
Ознайомлення з роботою відділів 

підприємства: 
    

 

 цех (лабораторія) КВП і А 2    12 

 відділ головного механіка 2    12 

 відділ головного метролога 1 1   12 

 відділ головного технолога  2   12 

 планово-економічний відділ  2   12 

  відділ праці та заробітної плати  1 1  12 

3 
Виконання обов’язків інженерно-технічних 

працівників (в якості дублера) служби          

КВП і А 
  5 5 

 

60 

4 Узагальнення матеріалу та залік з практики    1 6 

        144 

   СРС      72 

   ВСЬОГО     216 

 

 

ІІ  ЗМІСТ   ПРАКТИКИ 
 

Для виконання передпроектного аналізу автоматизації промислового 

об’єкта в об’ємі теми дипломного проекту студент під час переддипломної 

практики на підприємстві повинен вивчити та зібрати певні матеріали. 

 

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з техніки 

безпеки 
 Сировина та її якісні показники. Дані, що характеризують 

змінювання якісних показників сировини. Асортимент продукції 

підприємства; показники, що характеризують її якість. Продуктивність 

основного виробництва. Коротка характеристика водо- та енергопостачання. 

Основні положення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці на 

підприємстві. 
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2. Ознайомлення з роботою відділів підприємства 

 

Структура підприємства 

Структурна схема основного та допоміжного виробництв з 

виділенням елементів структури, стосується теми дипломного проекту. 

Структурна схема керування підприємством та її зв’язок з вищими рівнями 

керування. 

Техніко-економічні показники 

Основні нормативи підприємства. Структура собівартості продукції. 

Перспективні плани розвитку підприємства. План технічного розвитку 

підприємства в галузі автоматизації та комп’ютеризації. 

Технічна характеристика об’єкта автоматизації (в обсязі 

дипломного проекту) 

Апаратурно-технологічна схема. Основні технологічні процеси та їх 

характеристика. Матеріальні та енергетичні потоки. Характеристика 

основного та допоміжного обладнання (продуктивність, потужність, 

споживання тощо). Режими роботи устаткування. Характеристики 

середовищ та продуктів. Заходи щодо вдосконалення та підготовки до 

автоматизації технологічних процесів та обладнання. 

Характеристика об’єкта керування 

Основні змінні об’єкта керування, їх параметричний аналіз. 

Виділення контрольованих та регульованих змінних.  

Загальні вимоги до системи автоматизації 

Перелік контрольованих та регульованих параметрів, їх номінальні 

значення, точність контролю. Дані для обслуговування та розрахунку 

надійності елементів та системи автоматизації в цілому. 

Характеристика існуючої системи автоматизації 

Обсяг та рівень існуючої системи автоматизації. Схеми автоматизації. 

Специфікація встановлених приладів та засобів автоматизації. Ескізи 

встановлення датчиків, перетворювачів сигналів та виконавчих механізмів. 

Ескізи загального вигляду та внутрішнього обладнання щитів (пультів) 

керування. Характеристика з’єднувальних ліній (електричних, 

пневматичних). 

Прикладні функції керування 

Види та характеристика інформаційних потоків в системах керування. 

Перелік можливих виробничих ситуацій на об’єкті автоматизації та варіанти 

рішень з керування. Перелік задач, які могли б розв’язуватись в 

удосконаленій системі автоматизації. 

Показники для техніко-економічного обґрунтування проекту 

Аналіз витрат на об’єкті та можливостей збільшення продуктивності 

праці. Причини, що спричиняють втрати сировинних та енергетичних 

ресурсів та шляхи їх зниження. Фактори, що впливають на якість продукції. 

Оцінка причин простоїв технологічного обладнання та виявлення 
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можливостей їх зменшення. Оцінка умов праці на об’єкті автоматизації та 

відшукання шляхів їх покращання. 

Оцінка умов експлуатації системи автоматизації 

Режими роботи основного та допоміжного технологічного 

обладнання. Наявність негативних факторів у процесі експлуатації засобів 

автоматизації. Параметри навколишнього середовища та діапазони їх 

змінювання в зонах розміщення засобів автоматизації. Категорійність 

виробничих приміщень об’єкта автоматизації. Точки під’єднання до 

електроживлення, до ліній стисненого повітря, до контуру заземлення. 

Можливі варіанти та місця установки щитів (пультів) керування, 

перетворювачів тощо. 

Організація експлуатації системи автоматизації 

Структура служб з автоматизації та комп’ютеризації виробництва. 

Функціональні обов’язки персоналу цих служб. Специфікації приладів та 

засобів автоматизації і комп’ютеризації, електроапаратури, монтажних 

матеріалів, які б могли бути використані в створюваній системі 

автоматизації. 

 

 

3. Виконання обов’язків інженерно-технічних працівників 

(в якості дублера) служби КВП і А 
  

Робота в якості дублера майстра дільниці КВП і А 

 Студент  повинен знати: 

- організацію ремонтної служби; 

- технічні характеристики, конструктивні особливості, експлуатаційні дані 

обладнання заводу; 

- організацію метрологічного забезпечення виробництва; 

- технологію ремонтних робіт засобів автоматизації; 

- державні стандарти, технічні умови, інструкції з експлуатації, ремонту і 

монтажу, випробування, перевірки засобів автоматизації; 

- діючі положення про оплату праці і матеріальне стимулювання; 

- накази, розпорядження та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності 

дільниці; 

- правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та 

протипожежної безпеки; 

- основи трудового законодавства. 

 Студент повинен вміти: 

- керувати роботами по ремонту, експлуатації, монтажу і наладці засобів 

автоматизації; 

- складати кошторис на поточний ремонт приладів і засобів автоматизації, 

дефектні акти, калькуляції, відомості про необхідні матеріали, наряди-

завдання бригадам слюсарів КВП і А; 

- вести журнал обліку роботи приладів і засобів автоматизації; 
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- складати графіки профілактичного обліку, поточного і капітального 

ремонту і контролювати їх виконання; 

- забезпечувати бригади і черговий персонал необхідним оснащенням, 

пристосуваннями, інструментами, матеріалами; 

- вести облік виходів робітників, виконання обсягу робіт, складати відомості 

розрахунку зарплати; 

- контролювати дотримання робітниками виробничої та трудової 

дисципліни, правил техніки безпеки; 

- безпосередньо керувати виконанням складних робіт, а також небезпечних 

робіт; 

- проводити технічне навчання слюсарів КВП і А. 

 

Робота в якості дублера начальника цеху (лабораторії) КВП і А 

 Студент повинен знати: 

- організацію метрологічного забезпечення виробництва; 

- організацію ремонту засобів вимірювання і автоматики; 

- перспективи розвитку підприємства; 

- технічні умови, державні стандарти, положення, інструкції та інші керівні 

документи з метрології, ремонту, наладки, повірки і експлуатації засобів 

автоматизації; 

- діючі положення про досвід роботи робітників та ІТР, форми матеріального 

стимулювання; 

- основи економіки; 

- перелік “вузьких” місць з автоматизації виробничих процесів; 

- правила охорони праці; 

- основи трудового законодавства. 

 Студент повинен вміти: 

- забезпечувати безперервну роботу КВП і А, її правильність; 

- забезпечувати безперервну роботу вагового  

підприємства; 

- організовувати роботу з метрологічного забезпечення виробництва 

продукції, що випускається; 

- забезпечувати контроль за оснащенням технологічного процесу засобами 

вимірювань, які використовуються відповідно до всіх розділів підприємства, 

дотримуватися заданих режимів технологічного процесу і контролю якості 

продукції; 

- забезпечувати впровадження державних і галузевих стандартів, стандартів 

підприємств та іншої нормативно-технічної документації, регламентуючої 

норми точності вимірювання, методи і засоби повірки; 

- забезпечувати обов’язкову і періодичну повірку засобів вимірювання; 

- забезпечувати виконання розпоряджень органів Держкомітету зі стандартів 

для покращення експлуатації приладів; 

- здійснювати контроль і нагляд за роботою підрядних організацій по 

ремонту, монтажу і наладці засобів автоматизації; 
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- розробляти план упорядкування нової вимірювальної техніки, заходів з 

удосконалення систем автоматизації, збільшення строків служби і надійності 

роботи засобів автоматизації; 

- контролювати оформлення проектно-кошторисної документації з 

автоматизації виробництва; 

- готувати проекти договорів з підрядними організаціями, графіки по 

ремонту, наладці та монтажу засобів автоматизації; 

- контролювати одержання фондів на прилади. їх реалізацію, забезпечувати 

своєчасний монтаж і освоєння придбаних засобів автоматизації, перевіряти 

якість і комплектність постачання приладів, складати і направляти 

рекомендації заводам-постачальникам; 

- забезпечувати планування роботи цеху (лабораторії) КВП і А, засобів 

вимірювання, поточного і капітального ремонтів, планово-

попереджувального ремонту (ППР) і профілактичного огляду, графіки 

відпусток робітників цеху (лабораторії) КВП і А, план оргтехзаходів і графік 

їх впровадження; 

- складати кошторис на капітальний ремонт КВП і А; 

- складати заявки на матеріали, прилади, запасні частини з їх технічним 

обґрунтуванням; 

- складати кошторисно-фінансові розрахунки по КВП і А, відомості 

витрачених матеріалів; 

- організовувати ремонтні бригади, робочі місця, забезпечувати контроль 

якості робіт, приймання з ремонту, своєчасну видачу нормованих нарядів-

завдань робітникам, проводити роботу з удосконалення організації 

 праці; 

- контролювати роботу бригад; 

- організовувати звіт, наявність і рух КВП і А, ведення технічної, облікової, 

звітної документації на зарплату, облік матеріалів, ведення оперативних 

журналів на місцях, розробку нормативних матеріалів по КВП і А; 

- забезпечувати дотримання трудової і виробничої дисципліни робітників 

цеху (лабораторії) КВП і А. 

 

 

3. Підготовка матеріалів для виконання дипломного проекту 

 

 В період дублювання студентами роботи на основних посадах ІТР 

служби метрології і автоматизації передбачається також і збір матеріалів по 

темі дипломного проекту. 

 Згідно з одержаним завданням студенти повинні підібрати необхідну 

документацію у відповідних підрозділах підприємства. 

 У відділі головного технолога: 

- технологічну схему виробничого процесу; 

- перелік контролюючих параметрів (головних та другорядних) із 

приведенням найменших і найбільших можливих значень і межі похибок 

вимірювання; 
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- вид контролю кожного параметра (безперервний, періодичний, контроль по 

місцю, дистанційний контроль); 

- перелік реєструючих параметрів; 

- перелік  параметрів відхилень від нормального технологічного режиму, тип 

та вид сигналізації; 

- перелік регулюючих параметрів та регулюючих дій з указанням 

допустимих відхилень від оптимального значення регулюючого  

параметру; 

- місце встановлення первинних перетворювачів і відбіркових пристроїв (із 

вказанням діаметру трубопроводу, характеристики середовища тощо); 

- інформацію про основні умови експлуатації (категорія приміщення, 

пожежо- та вибухонебезпечність тощо). 

 У відділі головного механіка: 

- технічні характеристики обладнання, що підлягає автоматизації; 

- плани технологічних трубопроводів (з простановкою діаметрів). 

 У цеху (лабораторії) КВП і А: 

- схему автоматизації; 

- принципову схему управління, живлення, сигналізації; 

- схеми з’єднань зовнішніх проводок; 

- перелік і технічні характеристики засобів вимірювання і автоматизації. 

 У планово-економічному відділі: 

- дані про норми витрат і складність основних і допоміжних матеріалів, 

норми витрат на всі види енергії; 

- дані про електроенергію, паливо, стиснуте повітря, воду для виробничих 

потреб; 

- відомості про застосовану тарифну сітку, нарахування на зарплату, 

кошториси цехових витрат, цехові калькуляції на об’єкт дипломного 

проектування; 

- розрахунок економічної ефективності від впровадження конкретних 

рацпропозицій (бажано пов’язаних із автоматизацією). 

 У відділі праці та заробітної плати: 

- матеріали про організацію і технічне нормування праці; 

- діючі норми виробітку і середній відсоток їх виконання; 

- інформацію по тарифікації робітників, трудоємкості робіт, продуктивності 

праці. 

 

4.  Узагальнення матеріалу та залік з практики 

 

 На основі виконаної в період практики роботи студент повинен 

зробити висновок щодо організації служби метрології та автоматизації на 

підприємстві, в якому вказати позитивні сторони і висловити свої пропозиції 

з питань покращення її структури. 

Під час практики студент оформляє звіт, обсяг якого повинен бути не 

менше 20-30 аркушів. Звіт оформляється на аркушах паперу формату А4  з 
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дотриманням "Порядку виконання і оформлення текстової та графічної 

навчальної документації" (СТХП НУХТ, 2013 р.). 

Підпис та оцінка керівника завіряється печаткою. 

Звіт складається у суворій відповідності до задач та змісту практики 

за матеріалами, отриманими на робочих місцях, на лекціях, екскурсіях, 

консультаціях. Звіт повинен давати повне уявлення про виконану роботу та 

кінцеві результати практики. Звіт повинен показати обізнаність студента про 

роботу підприємства (установи), цеху, відділу, лабораторії. Він повинен 

переважно відноситися до тієї частини виробництва, технологічного процесу 

і технологічного устаткування, які є об'єктом вивчення  на практиці і 

безпосередньо пов'язані з робочим місцем студента і тематикою подальшого 

дипломного проектування. 

Звіт - це результат самостійної творчої роботи студента. Він не 

повинен дублювати звіти інших студентів і повинен відрізнятися чіткістю 

побудови,  переконливістю  аргументування,  стислістю   і  ясністю  викладу 

результатів   роботи,   доказовістю   висновків,   обґрунтованістю   висновків  

і рекомендацій. 

Звіт повинен містити:  

- титульний аркуш; 

- зміст; 

- лист індивідуального завдання; 

- організаційна структура підприємства та робота відділів; 

- структура служби метрології та автоматизації; 

- виконання обов’язків інженерно-технічних працівників служби 

КВПіА (посадові інструкції); 

 - охорона праці; 

- висновок; 

- перелік джерел інформації. 

 

Орієнтовний зміст звіту:  

1 Коротка історична довідка та характеристика підприємства. 

2 Організаційна структура підприємства 

  2.1  Характеристика служби метрології та автоматизації 

              2.2 Відділ головного механіка 

2.3 Відділ головного метролога 

2.4 Відділ головного технолога 

2.5 Планово-економічний відділ 

     2.6 Відділ праці та заробітної плати 

3 Охорона праці 

4. Індивідуальне завдання. 

5. Перелік джерел інформації. 

 

Обов'язковим є виконання індивідуального завдання. Виконання  

індивідуального завдання виконується у вигляді презентацій, WEB-сторінок, 
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відеороликів, рефератів та ін. Зберігається на додатковому носії інформації 

(компакт – диску), який додається до звіту (в 2-х примірниках).  

 

Щоденник з практики повинен бути заповнений та затверджений 

керівником практики від підприємства. 
 

Зразок оформлення індивідуального завдання на практику наведено 

нижче. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Сумський технікум харчової промисловості НУХТ 

 
 

Циклова комісія № 5.05020201                                                                                                                                                                                                                         

„Монтаж, обслуговування 

засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва” 

ЗАВДАННЯ  

на переддипломну практику студенту групи ________ 

 

_________________________________________________________________________ 

                                  (ПІБ студента) 

на підприємстві (в установі)                       ____________________________________ 

Відділ (служба, цех)               ____________________________________ 

1   Індивідуальне  завдання  із  загальної  і   спеціальної  частин  дипломного проекту  

 

п/п. Тема завдання Термін  

виконання 

Форма 

подання 

результатів 
    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Студент дипломного проекту    _______________________________________________ 

Керівник дипломного проекту    _______________________________________________ 
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ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

 
1. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України.(Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 

№ 93) 

2. Положення про проведення практики студентів СТХП НУХТ. 

3. Порядок виконання і оформлення текстової та графічної навчальної 

документації – Суми, СТХП НУХТ – 2013р. 

 


