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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Виробнича практика є органічною частиною навчального процесу і 

ефективною формою професійної підготовки майбутнього спеціаліста і має перед 

собою мету зміцнити і поглибити необхідні вміння і навики практичної діяльності 

за спеціальності, яка вивчається. 

Метою технологічної практики є: 

- закріплення знань, одержаних студентами при вивченні предметів 

спеціального циклу; 

- вивчення вимог техніки безпеки праці, протипожежної безпеки, 

виробничої санітарії; 

- поглибленню знань та поліпшення навиків, одержаних в період навчальної 

практики, придбання нових навиків на різноманітних ділянках лабораторії КВП і А 

в період самостійної роботи на робочих місцях;                                       
- виховання у студентів любові до праці, до майбутньої професії, почуття 

відповідальності за доручену роботу; 

- залучення студентів до творчої праці, винахідницької та 

раціоналізаторської роботи у виробничих умовах підприємств; 

- придбання навиків проведення виховної роботи в колективі. 

Під час виробничої практики студенти вивчають: 

- технологічний   процес   підприємства, виробничої   ділянки, промислової 

установки; 

- технологію проектних робіт; 

- технологічне   і   електротехнічне   обладнання   основних   і допоміжних 

виробництв, технологічних ліній і агрегатів; 

- засоби автоматизації технологічного обладнання і робочих місць 

конструкторів; 

- засоби автоматизованого привода робочих органів установок; 

- системи автоматизації технологічних процесів, зокрема АСУ із 

застосуванням керуючої обчислювальної техніки; 

- системи автоматизованого проектування (САПР); 

- технологію       монтажу,       ремонту       і       обслуговування 

електрообладнання, пристроїв автоматики і обчислювальної техніки; 

- створення і забезпечення безпечних умов праці; 

- організаційні системи управління. 

Важливим завданням технологічної практики є збирання матеріалів для 

виконання курсового проекту. 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

Технологічна практика проводиться в серпні - жовтні місяцях після 

закінчення 6-го семестру на четвертому курсі - для студентів денної форми 

навчання. Технологічна практика проводиться відповідно до даної програми. 

Календарний графік практики передбачає: 

- оформлення перепустки на підприємство; 

- вивчення правил техніки безпеки і проходження інструктажу на робочому 

місці; 

- проведення навчальних занять і екскурсій; 

- виконання загального та індивідуальних завдань; 

- оформлення звіту; 

- отримання відгуку керівника практики від підприємства; 

- формальну процедуру завершення практики у відділі технічного навчання 

підприємства (організації); 

- подання звіту керівнику практики від випускової циклової комісії; 

- здачу заліку з практики. 

 

 

РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТУ ЧАСУ 

 

№ 

п/п 

Найменування розділів загаль- 

ний 

обсяг 

всього 

учбов. 

(ауд). 

 

СРС 

1. Загальне знайомство з підприємством, 

його режимам роботи. Інструктаж з 

техніки безпеки 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

8 

2. Ознайомлення з виробничим процесом, 

технологічною схемою 

виробництва. Дублювання основних 

робочих професій цеху КВП і А (при 

наявності вакантних робочих місць - 

робота на оплачуваних робочих місцях) 

 

 

 

 

 

364 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

114 

3. Вивчення організації і змісту роботи 

службі, метрології і автоматизації 

 

140 

 

94 

 

46 

4. Виробничі екскурсії 12 6 6 

5. Узагальнення матеріалу 12 6 6 

ВСЬГО: 540 360 180 
 

 

 

 

 

 

 



3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Керівництво практикою та контроль за її проведенням . 

Наказом по технікуму призначаються керівники практики (голова циклової 

комісії). Керівник практики від технікуму проводить організаційні збори із 

студентами, на яких роз'яснює їм порядок проходження практики, її завдання та 

зміст. В процесі проходження студентами практики керівник від навчального 

закладу контролює виконання підприємством взятих зобов'язань щодо організації 

практики і виконання студентами робочої програми практики і виданих їм 

індивідуальних завдань, надає студентам необхідну методичну допомогу. 

Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється відділом 

технічного навчання, який за узгодженням з керівником практики від технікуму 

розподіляє студентів-практикантів по виробничих ділянках, підбирає керівників 

практики від підприємства з найбільш досвідчених і кваліфікованих фахівців 

відповідного профілю, організовує видання наказу по підприємству, яким 

регламентуються всі організаційні питання практики. У проектних і науково-

дослідних інститутах, де немає відділів технічного навчання, функції цього відділу 

з питань практики виконує відділ кадрів. 

Керівник практики від підприємства створює студенту-практиканту 

необхідні умови для виконання програми практики і з охороні праці, контролює 

виконання студентом правил внутрішнього розпорядку. Роботу керівника практики 

і студента-практиканта контролює відділ технічного навчання (відділ кадрів). 

Контроль за проведенням виробничої практики має на меті виявлення та 

усунення недоліків, надання практичної допомоги студентам у виконанні програми 

практики, організаційне сприяння керівникам практики від навчального закладу і 

підприємства у виконанні їх функцій. Контролюючі особи повинні вживати 

оперативних заходів щодо усунення виявлених недоліків. Про серйозні недоліки 

вони повинні негайно доповідати керівництву технікуму і підприємства. 
 

 

Обов'язки студента-практиканта . 

Під час проходження практики студент перебуває у розпорядженні 

керівника практики від підприємства, виконує обов'язки відповідно до штатного 

розпису (у разі зарахування на посаду - обов'язки щодо цієї посади) і 

підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку підприємства, включаючи 

табельний облік на весь період практики. 

Дотримуючись зазначених дисциплінарних вимог, студент зобов'язаний 

виконати програму практики в частині її загальних вимог та індивідуальні 

завдання, що видані керівником від навчального закладу. 

До заліку студент повинен подати оформлені щоденник та звіт про 

практику. 
 

 

 

 



4 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 

 

Загальне ознайомлення з підприємством, його режимом роботи. 

Інструктаж з техніки безпеки . 

Ознайомлення з порядком проходження практики та правилами                   

внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Вступний інструктаж по 

охороні праці. Загальні відомості про підприємство, його структура управління,                   

основні техніко-економічні показники, технологічна схема виробничого процесу, 

розміщення основних та допоміжних служб. Структура, склад, обов'язки служби 

метрології та автоматизації підприємства. Види та організаційні форми бригад 

нового типу, які є на підприємстві, їх формування та чисельність. Форми оцінки 

праці бригад. 
 

Виробнича робота на штатних робочих місцях . 

В період технологічної практики студенти працюють на ділянках 

метрологічної служби та служби автоматизації в складі бригад або змін згідно з 

кваліфікацією, одержаною ними в період навчальної практики. 

В цей час студенти виконують завдання згідно з виробничим планом цеху, 

ділянки, бригади. 

Крім того, кожен студент, разом з виконанням плану, виконує індивідуальне 

завдання, одержане від технікуму, і збирає матеріал для виконання курсового 

проекту. 

Студенти працюють послідовно на всіх ділянках служби метрології та 

автоматизації згідно з графіком пересування по робочих місцях, складеним 

технікумом та узгодженим з головним інженером підприємства. 

  Основна мета - поліпшення професійних навичок спеціаліста КВПіА, 

вивчення особливостей організації та виконання робіт на інших ділянках. 

 Графік пересування по робочих місцях повинен передбачати роботу 

студента на нижчеперелічених ділянках. 
 

Ділянка ремонту засобів автоматизації . 

Робоче місце: електрослюсар по ремонту приладів теплотехнічного 

контролю і автоматики теплових процесів. 

Основні питання для вивчення та виконання: 

- організація повсякденного та середнього ремонту засобів вимірювань та 

автоматизації; 

- прийоми ремонту та передмонтажної перевірки; 

- особливості ремонту вторинних приладів (усунення незначних дефектів 

механізмів кінематики, електричних та пневматичних вимірювальних схем, 

підгонка елементів схем та т.п.); 

- оформлення документації (дефектних відомостей, карт ремонту та т.п.). 

 

Ділянка монтажу засобів автоматизації . 

Робоче місце - слюсар-електромонтажник.  



Основні питання для ознайомлення та виконання; 

- монтаж щитів та пультів автоматизації; 

- розгляд функціональних, пневматичних та електричних схем управління, 

сигналізації та блокування; 

- перевірка та випробування монтажно-комутаційних схем зовнішніх 

з'єднань; 

- монтажний інструмент, обладнання та прилади; 

- техніка безпеки при виконанні монтажних робіт. 
 

Ділянка налагодження та повірки засобів автоматизації . 

Робоче місце - наладчик контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики. 

Основні  питання для вивчення та виконання: 

- організація робочого місця наладчика, інструмент та прилади; 

- лабораторне обладнання, стенди та пристрої, які використовуються при 

налагодженні та повірці засобів вимірювання та автоматизації; 

- включення в роботу засобів вимірювання, динамічне налагодження 

регуляторів; 

- основна документація, її оформлення; 

- ТБ при виконанні налагоджувальних робіт. 
 

Ділянки поточної експлуатації та обслуговування засобів 

автоматизації . 

Робоче місце - слюсар по КВП і А 

Основні питання для вивчення та виконання: 

- особливості поточної експлуатації та обслуговування засобів вимірювання 

та автоматизації на підприємстві; 

- знаходження дефектів автоматичних пристроїв та їх усунення; 

- особливості обслуговування засобів вимірювання витрат пари газу, рідин 

на різних ділянках підприємства; 

- основна документація служби експлуатації засобів автоматизації; 

- організація робочого місця слюсаря, прилади, обладнання, інструмент; 

- техніка безпеки при виконанні робіт по обслуговуванню засобів 

автоматизації. 

 

Якщо на підприємстві служба метрології та автоматизації не має чітко 

розподілених спеціалізованих дільниць, графік пересування повинен передбачати 

виконання студентами всіх основних видів робіт, передбачених робочим планом 

під керівництвом досвідчених робітників чи бригадира. 

В процесі роботи на штатних робочих місцях, студент знайомиться з 

передовими методами праці, вивчає проблему "вузьких місць" та невирішених 

питань в автоматизації і дає свої пропозиції по усуненню "вузьких місць" та 

поліпшенню якості роботи засобів автоматизації. 

 

 



Виробничі екскурсії . 

Виробничі екскурсії проводяться на підприємствах з більш високим, рівнем 

автоматизації та організації обслуговування, монтажу та налагодження засобів 

автоматизації з метою вивчення та обміну досвідом. 

Перед організацією екскурсії повинні бути затвердженні конкретні завдання 

та питання, які студенти повинні вивчити та вирішити. 

 

 

 

5 ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ 
 

 

У ході практики студент систематично веде щоденник та оформлює звіт, які 

регулярно, не рідше 1 разу в тиждень, надає для перегляду керівнику практики від 

підприємства. 

В звіті повинні бути відображені слідуючі питання: 

- коротка історична довідка та характеристика підприємства: потужність, 

об'єм продукції, що випускається, структура підприємства, призначення та 

взаємозв'язок основних цехів та відділів, загальна технологічна схема підприємства 

(прикласти схему); 

- коротка характеристика служби метрології та автоматизації, структура 

ділянок, склад та розподіл робітників по підпорядкуваннях, перелік 

автоматизованих ділянок основної технологічної схеми, види та об'єм виконуваних 

службою робіт; 

- описання методики виконання робіт (ремонтних, наладочних та ін.), які 

виконувались з вказанням довідкової, нормативної та методичної документації 

(при роботі з різними модифікаціями одного типу приладу допускається давати 

одне описання для будь-якої з модифікацій); 

- докладне складання методики ремонту, налагодження та повірки засобів 

автоматизації, які використовуються на підприємстві та які відрізняються від 

загальноприйнятих (типових); 

- описання безпечних методів праці при виконанні конкретних ремонтних 

або монтажних робіт; 

- участь в раціоналізаторській та винахідницькій діяльності, свої пропозиції 

по поліпшенню роботи засобів автоматизації, розширенню "вузьких місць", 

поліпшенню організації праці на підприємстві; 

- описання роботи по виконанню індивідуального завдання. 

 

В звіті повинно бути відмічено підвищення розряду по своїй робочій 

професії, освоєння іншої спеціальності (якщо вони мали місце) і відображено, по 

яких темах і від кого одержані консультації в період практики, в тому числі по темі 

курсового проекту. 

Щоденник з практики повинен бути заповнений та затверджений 

керівником практики від підприємства. 



Обсяг звіту повинен бути не менше 30-35 аркушів. Звіт оформляється на 

аркушах паперу формату А4  з дотриманням "Порядку виконання і оформлення 

текстової та графічної навчальної документації" (СТХП НУХТ, 2013 р.). 

Підпис та оцінка керівника завіряється печаткою. 

 

Приблизний зміст звіту:  

1. Коротка історична довідка та характеристика підприємства. 

2. Характеристика служби метрології та автоматизації. 

3. Техніка безпеки. 

4. Ремонт засобів автоматизації. 

5. Монтаж засобів автоматизації. 

6. Налагодження та повірка засобів автоматизації. 

7. Експлуатація та обслуговування засобів автоматизації. 

8. Виробничі екскурсії. 

9. Щоденник технологічної практики. 

10. Індивідуальне завдання. 

11. Перелік джерел інформації. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

    

         


