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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Для ефективного функціонування переробної галузі необхідні спеціалісти 

високої кваліфікації, які володіють глибокими теоретичними знаннями, 

практичними навичками та вміннями. Забезпечення конкурентоспроможності 

випускників на ринку праці з урахуванням вимог роботодавців можливе шляхом 

використання в навчальному процесі ступеневої підготовки з системою поетапного 

послідовного нарощування рівня професійних знань, практичних навичок та умінь. 

Формування умінь і навичок відповідно до ОПП «Бакалавр», «Магістр» 

забезпечують практичні, лабораторні заняття, самостійну роботу студентів та 

комплекс різновидів практик, пріоритетною метою яких є розвиток студента. 

Практичне навчання є обов'язковою і невід'ємною складовою частиною 

процесу підготовки студентів зі спеціальності 181 «Харчові технології» у вищих 

навчальних закладах. Практична підготовка є цілісним процесом, який передбачає 

безперервність та послідовність отримання необхідного обсягу практичних знань і 

вмінь фахівців, здатних успішно вирішувати завдання у сфері функціонування.  

Основна задача програми практики полягає в тому, щоб чітко спланувати та 

регламентувати діяльність студентів і викладачів в цей період навчального 

процесу, який проводиться на базі практики. 

Наскрізна (загальна) програма містить характеристику основних компонентів 

усіх видів практик, які будуть проходити студенти під час навчання зі спеціальності 

181 «Харчові технології», служить основою для розробки робочих програм практик 

кафедрами з урахуванням загальних особливостей і специфіки конкретних баз 

проведення практики. Залежно від спеціалізації в робочих програмах дається зміст 

і термін виконання індивідуальних завдань студентами. Наскрізна програма 

практики є основним навчально-методичним документом з практики що містить 

рекомендації щодо перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають 

досягти. 

Метою практичного навчання є оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації, ведення та керівництво технологічними процесами в галузі їх 
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майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному 

закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під 

час конкретної роботи в сучасних ринкових і виробничих умовах; виховання 

потреби поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній 

діяльності. 

Програма розглядає усі етапи навчальної, технологічної, виробничої та 

переддипломної практики. Навчальна практика передбачає формування первинних 

професійних умінь і навичок з дисциплін, технологічна практика – формування 

первинних професійних умінь і навичок за фахом, виробнича – формування 

професійних умінь і навичок майбутнього фахівця, переддипломна – підбір 

матеріалів для дипломного проектування, поглиблення та закріплення теоретичних 

знань. 

На молодших курсах під час перших практик одним із завдань є набування 

студентами практичних навичок за робітничими професіями. Беручи безпосередню 

участь у виробничих процесах, студенти повинні вивчати на практиці прогресивні 

технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, методи 

використання і обслуговування технологічного обладнання та оволодівати 

первинним досвідом професійної діяльності. На старших курсах завданнями 

практики є здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності з 

напрямку своєї майбутньої професії.  Заключною ланкою практичної підготовки є 

переддипломна практика студентів, під час якої поглиблюються та закріплюються 

теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирається матеріал для 

виконання дипломного проекту. 

Ця програма практики розроблена на підставі: 

• Положення про проведення практичної підготовки студентів 

Уманського національного університету садівництва від 26.11.2015; 

• освітньо-професійної програми підготовки фахівців; 

• орієнтовного навчального плану підготовки фахівців ОПП «Бакалавр», 

«Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології»; 

Основні принципи, які повинні здійснитися в процесі практичного навчання: 
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• тісне поєднання практичного навчання з теоретичним; 

• безперервність і послідовність при одержані потрібного і достатнього 

обсягу практичних знань та умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційної 

характеристики бакалавра; 

• організація практики за етапами зростання складності навчальних 

завдань; 

• поєднання навчання з корисною працею; 

• проведення практики на базі сучасного обладнання, інноваційних 

технологій зберігання та переробки продукції рослинництва. 

 

2.  БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

Практичне навчання студентів вищих навчальних закладів проводиться на 

базах практики, які відповідають вимогам навчального плану. 

У якості баз практики використовуються сучасні підприємства харчової та 

зернопереробної промисловості з високим рівнем механізації і прогресивною 

технологією виробництва, з широким асортиментом продукції, що виробляється, 

різних форм власності, зокрема такі, де відбувається зберігання та переробка зерна. 

Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр підбирати для себе 

місце проходження практики. 

Під час підготовки фахівців вищими навчальними закладами за цільовими 

договорами з підприємствами, організаціями і установами, бази практики 

передбачаються в цих договорах. 

З базами практики вищі навчальні заклади завчасно укладають договори на її 

проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами і може 

визначатися на період конкретного виду практики або на більш тривалий строк. 

Практика за кордоном студентів аграрних вищих навчальних закладів 

проводиться на підприємствах переробної галузі зарубіжних країн, з якими 

встановлено партнерські стосунки у формі угод, контрактів, договорів про 

співпрацю щодо організації та проведення практики. Між керівником вищого 
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навчального закладу, організатором практики або його офіційним представником в 

Україні та студентом укладається тристоронній договір. Цим документом 

обумовлено умови і терміни проходження практики, обов’язки та відповідальність 

сторін. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами на період дії 

практики відповідно до термінів, встановлених навчальним планом. 

Бази практики в особі їх керівників разом з керівниками навчальних закладів 

несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів. 

 

3.  ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИЧНИМ 

НАВЧАННЯМ 

 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практичного навчання 

покладається на керівників вищих навчальних закладів. 

Загальну організацію, проведення і контроль за якістю практичного навчання 

в вищих навчальних закладах здійснює керівник практики (завідувач відділу 

практики). 

Навчально-методичне керівництво практикою покладається на відповідні 

кафедри університету, а організаційно-технічне – на підприємство. 

Відповідальними за практику студентів від вищого навчального закладу є декан та 

його заступники і провідні викладачі відповідних дисциплін. 

Обов’язки керівника практики від вищого навчального закладу:  

1. Контроль готовності бази практики перед початком практики;  

  2. Забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом 

студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки 

безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, 

програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, тема курсового і 

дипломного проекту, методичні рекомендації та інші), перелік яких встановлює 

навчальний заклад; 

3. Повідомлення студентів про систему звітності з практики, прийняту на 

кафедрі, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, 
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вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, 

повідомлення, виступу тощо; 

4. Контроль забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки на 

підприємстві; 

5. Контроль виконання студентами-практикантами правил внутрішнього 

трудового розпорядку, ведення табеля відвідування студентами бази практики; 

6. Прийом заліку з практики у складі комісії; 

7. Представлення письмового звіту завідувачу кафедри про проведення 

практики студентів із зауваженнями і пропозиціями щодо її поліпшення. 

Керівництво виробничою практикою на підприємстві наказом керівника 

підприємства покладається на головного галузевого фахівця, або на одного із 

висококваліфікованих спеціалістів. Керівник практики від підприємства здійснює 

безпосереднє керівництво роботою практикантів, узгоджує з керівництвом 

підприємства питання розподілу студентів по робочим місцям, проводить 

інструктаж з техніки безпеки безпосередньо на робочих місцях, організовує разом 

з представником університету проведення лекцій, бесід і екскурсій. 

По закінченні проходження виробничої практики підприємство повинно 

подати в університет характеристику з оцінкою роботи студента за період 

практики. На студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку, 

підприємство може накласти стягнення з доведенням до відому ректора 

університету. 

Декан координує роботу з організації та проведенню навчальних і виробничих 

практик, направляє та контролює діяльність кафедр, розглядає та узгоджує проекти 

наказів, пов’язаних з практикою, контролює облік та звіт з практики на кафедрах, 

звітує навчальній частині та ректорату щодо результатів та шляхів підвищення 

якості практичного навчання. 

Студент вищого навчального закладу під час проходження практики 

зобов’язаний:  

1. Оформити всі необхідні документи до початку практики. 
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2. Своєчасно прибути на базу практики. 

3.  Виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її 

керівників у повному обсязі. 

4.  Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії. 

5. Нести відповідальність за виконану роботу. 

6. Своєчасно оформити матеріали та одержати залік з практики. 

Таблиця 3.1 

 Види, послідовність і тривалість практичної підготовки 

Вид практики 

В
сь

о
го

 

го
д

и
н

 

К
р
ед

и
ті

в 

І курс  ІІ курс ІІІ курс  ІV курс 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

181 «Харчові технології» «Бакалавр» 

Навчальна практика  135 4,5 - 135 - - - - - - 

Виробнича практика 135 4,5 - - - 135 - - - - 

Виробнича практика  180 6 - - - - - 180 - - 

Переддипломна практика 90 3 - - - - - - - 90 

181 «Харчові технології» «Магістр» 

Виробнича практика 

(Дослідницька) 
270 9 - 270 - - - - - - 

 

Навчальна практика може здійснюватися як шляхом чергування з 

теоретичними заняттями по днях і тижнях, так і концентрованими періодами.  

Тривалість робочого дня студентів під час навчальної практики повинна 

становити 6 академічних годин, а на підприємствах – відповідно до діючого 

законодавства. 

Зміст, тривалість і послідовність проведення окремих видів практик, 

рекомендовані цією програмою, є орієнтовними.  
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4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

У робочих програмах на проведення всіх видів практичних занять необхідно 

передбачити проведення інструктажу з охорони праці та самостійну роботу 

студентів. Інструктаж повинен проводитись по етапах заняття. 

Самостійна підготовка  – це самостійне вивчення студентами матеріалу, що 

рекомендується в програмі у вільний від аудиторного навчання час. 

Кількість годин самостійної підготовки приймається 1/3 до 1/2 від загального 

обсягу годин, відведених на кожний вид практики. 

Під час проведення практики важливим елементом є проведення 

інструктажів: вступного, поточного (на робочих місцях) і заключного. 

Вступний інструктаж: повідомлення про мету роботи на конкретному 

робочому місці, послідовність виконання робіт, особливості регулювальних 

операцій, демонстрація прийомів виконання найбільш складних операцій, 

особливості користування робочим інструментом, правила вибирання режимів 

роботи, методика вивчення досвіду передовиків та раціоналізаторів стосовно даної 

теми, порядок використання довідкової літератури, технічної документації, 

державних і галузевих стандартів, правила техніки безпеки та екологічного захисту 

при виконанні робіт, критерії оцінок за роботу,  особливості досягнення ефективної 

доцільності при виконанні конкретної роботи на робочому місці. 

Поточний інструктаж. Це основа практичного навчання з навчальної 

практики. У початковий його період студенти засвоюють окремі прийоми робіт. 

Завдяки їх неодноразовому повторенню виробляються міцні навички. Під час 

роботи викладач проводить поточний інструктаж – індивідуальний і колективний 

(загальний). 

У процесі проведення практичних занять керівники практик виконують 3…4 

цільових обходи робочих місць. 

Заключний інструктаж. При заключному інструктажі проводяться 

підсумки заняття в яких визначають: 

- аналіз знань і умінь студентів, якість робіт, які ними виконувалися; 
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- позитивні сторони, помилки і недоліки, їх причини і способи усунення, 

наведення прикладів кращих в роботі студентів; 

- дотримання технологій виконуваних робіт (операцій), правил техніки 

безпеки, організації робочого місця; 

- стан дисципліни і організованості під час заняття; 

- оголошення оцінок та їх обґрунтування. 

За наслідками спостережень, аналізу звітів за роботу, співбесід керівник 

виставляє оцінки, уточнює зміст і обсяг питань для самостійної підготовки до 

наступного заняття. 

Самостійна робота студентів полягає в тому, що студент повинен 

підготуватися до виконання практичних завдань наступного дня практики, а після 

закінчення дня практики – оформити звіт. Підготовка студентів до практики в 

поновленні необхідних опорних знань з теоретичного матеріалу: підготовки 

робочого місця і обладнання до роботи, кресленні необхідних схем, графіків, 

таблиць, вибору з довідкової літератури необхідних даних для виконання 

практичних завдань практики. Детальні вказівки щодо самостійної роботи 

студентів у вільний від навчання час дає керівник практики під час заключного 

інструктажу. Питання самостійної роботи студентів у вільний від навчання час 

обов'язково розглядаються у вступному інструктажі до виконання практичних 

завдань на робочому місці. 

Для успішного проведення практики і керівництва самостійною роботою 

студентів у вільний від навчання час на всіх робочих місцях практики в 

обов'язковому порядку необхідно розробити інструкційно-технологічні карти з 

методичними вказівками щодо виконання практичних завдань, які повинні 

знаходитись у доступному для користування студентами місці, наприклад в 

бібліотеці або на сайті навчального закладу. 
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5. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА 

 

Основні завдання практики – загальне ознайомлення студентів із сировиною 

та виробленою продукцією, з технологічними процесами зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції,  структурою підприємств переробної галузі. 

Строки проведення практики узгоджуються з підприємствами.  

Після проходження практики студент повинен чітко усвідомлювати своє місце 

і роль в структурі управління виробництвом та мати уявлення про виробничі 

процеси. 

Місце і організація проведення практики. 

Бази практик вибираються з урахуванням форми власності (державні, 

приватні, колективні); чіткості структури виробництва та управління; сучасного 

рівня автоматизації, використання нових виробничих процесів, та технологій; 

культури виробництва. 

Основні уявлення та знання студенти повинні отримати під час проведення 

занять: 

• з загальних питань (основа) – в аудиторіях у вигляді ознайомчих лекцій та 

перегляду навчальних відеофільмів; 

• з технології зберігання та переробки продукції рослинництва, як заняття на 

виробництві у вигляді екскурсій; 

• в процесі вивчення дисципліни «Вступ до фаху». 

Перед початком практики проводиться вступний загальний інструктаж та 

інструктажі на робочих місцях. 

Керівниками практики призначаються викладачі профільних кафедр. 

Підведення підсумків практики проводиться на основі співбесіди, в процесі 

якої викладач робить висновки про рівень засвоєння студентами знань відповідно 

до програми практики. У процесі практики студенти складають звіт про свою 

діяльність, з яким і з'являються на співбесіду. 
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6. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

6.1 Мета та завдання практики 

Мета практики: 

- вивчити структуру і організацію підприємств,  технологічних процесів 

виробництва; будову і правила експлуатації обладнання та техніко-

економічних показників підприємства; 

- набути практичні навики із обслуговування технологічного і транспортного 

обладнання і керування технологічними процесами; 

- одержати навики роботи з проектною, технічною, технологічною та іншою 

нормативною документацією для її застосування у практичній діяльності. 

Завдання практики: 

-   вивчити структуру і організацію харчового виробництва; 

- вивчити технологічні процеси та обладнання виробництва, набути навиків з 

аналізу і вибору оптимальних режимів технологічних процесів та 

експлуатації обладнання; 

- вивчити нормативну і технологічну документацію, організацію роботи в 

галузі стандартизації, метрології та сертифікації продукції; 

- вивчити питання охорони праці, пожежної безпеки і цивільної оборони на 

підприємстві; ознайомитись з роботою екологічної служби підприємства 

(складання графіків контролю, санітарного та екологічного паспортів»), 

інвентаризацією викидів із стаціонарних джерел та обліком їх кількості, сис-

темою контролю шкідливих речовин і повітря на робочих місцях, контролем 

мікроклімату, системою плати за викиди та скиди забрудників:  

- закріпити і поглибити теоретичні знання зі спеціальних та загально-

технічних дисциплін; набути практичних навиків на робочих місцях 

інженерів-технологів. 

 

6.2 Організація практики 

Своєчасно прибувши на підприємство, студент повинен повідомити про це 
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адміністрацію підприємства. Наказом по заводу студентів зараховують на 

практику і цим самим їм призначають керівника. 

Під час проходження практики студенти повністю підпорядковуються 

правилам внутрішнього розпорядку на заводі, включаючи табельний облік, і в 

жодному разі не можуть бути відсутні на заводі без згоди керівника практики. 

У перший день практики заводський керівник знайомить студентів з 

підприємством як виробничою та господарською одиницею, з технологічними 

цехами заводу і загальними технічними та економічними умовами роботи. Після 

цього інженер з техніки безпеки знайомить студентів з правилами обслуговування 

і вимогами техніки безпеки та охорони праці під час експлуатації обладнання на 

заводі. Студенти повинні здати техмінімум з техніки безпеки і лише після цього їх 

розподіляють на робочі місця, де вони працюють самостійно або як дублери. 

Під час проходження практики у відділеннях і цехах заводу проводиться 

інструктаж на робочому місці. У цехах підвищеної небезпеки студенти проходять 

додатковий інструктаж. 

Інженер з техніки безпеки фіксує проведення інструктажу студентів у 

спеціальних журналах. Без цього студент не має права розпочинати практику. 

Перебуваючи на підприємстві, студент вивчає безпеку роботи обладнання, 

місця і причини можливого виникнення пожеж, засоби їх гасіння, знайомиться з 

умовами праці робітників, системами вентиляції, аспірації виробничих приміщень, 

освітленням робочих місць, джерелами шуму і вібрації, вивчає стан і відповідність 

побутових приміщень нормативам, а також стан виробничої естетики у відділеннях 

і цехах підприємства. 

Програмою практики передбачаються навчально-виробничі екскурсії на 

споріднені та суміжні підприємства, а також історичні місця. 

Разом з керівником від заводу кожен студент складає індивідуальний чи 

груповий календарний план проходження практики залежно від комплексу діючих 

цехів та виду перероблюваної сировини, а також з урахуванням завдання з НДР. 

Під час практики студентів закріплюють за певними робочими змінами. 

Початок, кінець роботи і вихідні дні встановлюються табельним обліком 
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відповідно до часу робочих змін, в які практиканти включені. 

Після закінчення роботи на кожному робочому місці, зазначеному в 

індивідуальному плані проходження практики, студент складає залік керівникові 

практики. 

Для глибшого засвоєння технології та обладнання, а також виробничої 

діяльності підприємства студенти працюють (якщо це можливо) на штатних 

посадах чи дублюють посади майстрів, змінних технологів. 

Якщо на заводі є можливість, робота студентів-практикантів на посадах 

майстра технологічної дільниці, змінного технолога заохочується. Студентам 

дозволяється також працювати робітниками на технологічному робочому місці. 

Робота студента на оплачуваній посаді дозволяється терміном не більше одного 

місяця, при цьому доцільно опанувати дві-три технологічні спеціальності. 

Безпосереднє керівництво практикою на заводі від університету здійснює 

викладач випускової кафедри, який видає завдання за темою курсового проекту. 

Він контролює роботу студентів, виконання індивідуальних планів проходження 

практики, виконання НДР, трудового розпорядку і надає допомогу навчально-

методичного характеру, стежить за складанням звітів, у разі потреби дає вказівки 

щодо їх виправлення. 

Постійне керівництво виробничою практикою від підприємства покладається 

на кваліфікованого спеціаліста, якого призначає керівництво підприємства. 

 

6.3 Методичні вказівки до складання звіту про практику 

Звіт про практику студент складає систематично, в міру проходження 

практики у відповідних відділеннях і цехах, а остаточно оформлює його у 

відведений для цього час. 

Кожен студент зобов'язаний вести виробничий щоденник, куди щоденно має 

заносити у короткій виразній формі всі відомості про виконану ним протягом дня 

роботу. Одночасно студент веде зошит, де записує всі зібрані ним матеріали, 

супроводжуючи записи схемами, ескізами, рисунками, таблицями і висновками, 

готуючи таким чином матеріал для звіту про практику. 
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Звіт про виробничу практику повинен містити повну характеристику заводу, 

технології, обладнання, контролю якості та рівня безпеки, сировини та цільової 

продукції, а також відомості про рівень екологічності підприємства. 

Звіт повинен бути коротким, але досить вичерпним, щоб з нього можна було 

мати уявлення про технологічні процеси. Технологічні режими і технологічну 

характеристику обладнання доцільно наводити у вигляді графіків і таблиць. 

У звіті подаються тільки фактичні дані про підприємство і особисті 

спостереження студента, інформація керівника практики від підприємства. 

Неприпустимо включати до звіту тексти і цифрові дані, запозичені з книг. 

Звіт складається з текстової і графічної частини. Він повинен бути написаний 

особисто студентом, акуратно оформлений на папері формату А4 (210x297),  мати 

титульний аркуш, назви розділів, нумерацію сторінок, додатки до тексту. 

Текстова частина звіту повністю визначається розділом "Зміст практики" даної 

програми. Послідовність викладу матеріалу повинна відповідати технологічній 

послідовності виробництва з конкретним описом кожного відділення і цеху. 

У звіті дуже бажаний аналіз недоліків технологічних процесів і неполадок у 

роботі обладнання, а також рекомендації щодо їх усунення, виявлення «вузьких 

місць», невикористаних виробничих потужностей і резервів виробництва, 

екологічних проблем, а також рекомендації щодо впровадження нової техніки і 

технології. 

Графічна частина звіту складається з технологічної схеми виробництва, планів 

і розрізів будь-якого відділення чи цеху заводів з нанесенням технологічного 

обладнання (за завданням керівника практики згідно з темою курсового проекту із 

технології галузі). 

Технологічну схему виробництва за завданням студент має скласти і 

викреслити з додержанням усіх правил і вимог. Схема повинна мати експлікацію 

обладнання і штамп. У звіті наводиться її опис із зазначенням відповідних позицій. 

Технічна характеристика обладнання і графік роботи обладнання відділень і 

цехів даються у вигляді таблиць чи рисунків. 

До звіту бажано додати ескізи деяких видів обладнання, особливо нового. Звіт 
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перевіряє і підписує керівник практики від підприємства. Підпис обов'язково 

скріплюється печаткою підприємства. 

 

6.4 Загальне ознайомлення з підприємством і його фінансова 

діяльність 

Загальні відомості про підприємство та його виробничо-господарську 

діяльність. Виробнича структура підприємства. Основні техніко-економічні 

показники роботи і перспективи розвитку. Організація управління виробництвом в 

об'єднанні та на підприємстві. Структура апарату управління, обов'язки та права 

окремих посадових осіб і функціональних відділів. 

Структура, зміст і послідовність розроблення річного плану виробництва. 

Виробничий план заводу і цехів, перспективи розвитку. Асортимент вироблюваної 

продукції. План-графік реалізації продукції по місяцях. Графік проходження 

виробничого процесу. Потужність окремих цехів і підприємства в цілому. Аналіз 

виконання плану-графіка виробництва продукції.  

Фінансова діяльність підприємства 

1. Види продукції, її обсяг, асортимент та структура. 

2. Наслідки від реалізації продукції: 

1) кількість продукції по видах; 

2) ціни, за якими реалізується продукція, ринки реалізації; 

3) собівартість одиниці продукції, шляхи її зниження; 

4) виручка від реалізації продукції, прибуток, рівень рентабельності 

реалізованої продукції. 

Які заходи слід запланувати по підприємству для підвищення ефективності 

виробництва? 

1. Знизити собівартість продукції - за рахунок чого? 

2. Підвищити якість продукції - яким чином? 

 

6.5 Ознайомлення з технологічними процесами 

Студент повинен вивчити режими технологічного процесу, починаючи з 
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доставки, приймання, зберігання сировини; навчитись визначати якість вихідної 

сировини. Ознайомитися з технологічними лініями, які встановлені у виробничих 

цехах, графіками їх роботи, гнучкістю, завантаженням протягом року. Заповнити 

таблиці додатків по лініях, які визначені в індивідуальному завданні. Скопіювати 

план цеху. Якщо такого немає, то зробити відповідні ескізи з позначенням 

розмірів; з встановленим обладнанням. Скопіювати поздовжній і поперечний 

розрізи цеху з будівельною частиною з зображенням технологічної лінії, яка 

відповідає індивідуальному завданню. 

Ознайомитися з чинною нормативно-технічною документацією (НТД) на 

готову продукцію. Критично оцінити встановлені технологічні лінії у відповідності 

з вимогами НТД. Вивчити режими технологічних операцій. Вивчити НТД на види 

продукції згідно індивідуального завдання. Вивчити схеми автоматичного 

контролю і регулювання виробничих операцій і системи блокування обладнання. 

Твердо засвоїти правила охорони праці і промислової санітарії на всіх виробничих 

операціях; познайомитися з організацією нормування праці і заробітної плати; 

навчитися відбирати проби сировини, матеріалів і готової продукції для аналізів; 

навчитися аналізувати технологічний звіт за зміну, за місяць, за рік. 

 

      6.6 Внутрішньоцеховий транспорт підприємства 

Указати обладнання, що використовується для переміщення зерна та 

зернопродуктів на підприємстві. Дати коротку технічну характеристику складу 

застосовуваного обладнання. Зробити висновок про рівень його ефективності та за 

необхідності розробити пропозиції щодо оптимального використання 

внутрішньоцехового транспорту. 

 

 

6.7 Контроль технологічних процесів та якості продукції 

Організація заводської лабораторії, розташування приміщень, забезпеченість 

її приладами, хімічним посудом та реактивами. Штат лабораторії і організація 

роботи. Схема і графік технохімічного контролю виробництва. Відбір проб 
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сировини, готової продукції та їх аналіз. Визначення втрат на стадіях 

технологічного процесу. Ведення лабораторних журналів. Складання звітів. 

Організація роботи в галузі стандартизації та сертифікації. Взаємовідносини з 

постачальниками сировини і матеріалів щодо їх якості. Метрологічне забезпечення 

методів та засобів контролю. Організація метрологічної служби на підприємстві. 

Атестація, сертифікація та планування підвищення якості продукції. Вторинні 

матеріальні ресурси, контроль їх якості. 

 

6.8 Охорона праці і техніка безпеки 

Під час проходження технологічної практики студенти поглиблюють свої 

знання, отримані в лекційному курсі з охорони праці, і завершують вивчення 

основних положень законодавчих і організаційних питань охорони праці, а також 

вивчають фактичний стан виробничих відносин і проводять візуальну оцінку умов 

праці. Для цього студенту пропонується ознайомитися з діючим документом - 

"Положенням про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві", 

вивчити методику складання актів про нещасний випадок за формою Н-1, 

відзначити, для яких професій робітників, що працюють в умовах з підвищеною 

небезпекою робіт, обов'язкове попереднє навчання з видачею посвідчення на право 

виконання робіт.  

 

6.9 Охорона навколишнього середовища 

Аналіз екологічного рівня підприємства. Екологічний та санітарний паспорти 

підприємства. 

Стан забруднення та охорона атмосферного повітря над заводом. Джерела 

викидів та види забрудників. Види палива як джерела забруднення повітря. 

Гранично допустимі викиди забрудників, їх розрахунок. Контроль за станом та 

кількістю викидів забрудників у атмосферу.  

 

6.10 Громадська робота 

У період практики студент повинен вивчати комплекс питань, пов'язаних із 
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значенням трудового законодавства у житті і діяльності трудового колективу: 

ознайомитись із структурою громадських організацій і підприємства і їх місцем у 

роботі колективу; ознайомитись з планом соціального забезпечення і розвитку 

підприємства, правовими основами взаємовідносин з вищими органами, правами 

адміністрації в управлінні та виробничо-господарській діяльності, з правовими 

нормами регулювання прийому на роботу та звільнення, укладання та розривання 

трудової угоди, з досвідом проведення зборів колективів, з роллю інженерно-

технічних працівників у громадському житті колективу. 

 

6.11 Навчальні заняття та екскурсії 

Під час стажування відповідальний за практику на підприємстві читає 

практикантам лекції. До цієї роботи запрошуються й інші фахівці заводу. На 

тиждень рекомендується не більше двох лекцій, теми яких не повинні 

повторювати теоретичний матеріал, вивчений в університеті. В таких лекціях має 

бути відображений ряд питань, пов'язаних з аналізом господарської діяльності 

підприємства, перспективами його розвитку, новими технікою та технологією 

виробництва, удосконаленням технології, регулюванням технологічних процесів. 

 

6.12 Підведення підсумків виробничої практики 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми ті індивідуального завдання. Загальна форма звітності студента про 

практику – це подання письмового звіту. 

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним 

закладом, подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу. 

Звіт практики захищається студентом ( з диференційованою оцінкою) в 

комісії, призначеній завідувачем кафедри або заступником декана з практичного 

навчання. До складу комісії входять керівники практики від вищого навчального 

закладу і, за можливості, від бази практики, викладачі кафедри, які викладали 

практикантам спеціальні дисципліни. Комісія приймає залік у студентів на базах 

практики в останні дні проходження або у вищому навчальному закладі, який 
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починається після практики. Оцінка за практику вносять в заліково-екзаменаційну 

відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. 

Оцінка студента за виробничу практику враховується стипендіальною 

комісією при визначені розміру стипендії разом з його оцінками за результатом 

підсумкового контролю. 

 

7. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 

ОПП «БАКАЛАВР» 

  

7.1 Мета і зміст практики 

Метою практики є підбір матеріалів для дипломного проектування, 

поглиблення та закріплення теоретичних знань.  

Завдання практики: вивчення досвіду роботи підприємства та перспектив його 

розвитку, проведення маркетингового дослідження та розробка бізнес - плану за 

темою дипломною проекту, здобуття практичних умінь та навичок щодо 

проектування нового, розширення та реконструкції діючого підприємства, 

ознайомлення з питаннями промислової естетики, вивчення новітніх досягнень 

науки і техніки та порядку їх впровадження, збирання матеріалів та поглиблення 

знань зі спеціальних інженерних та економічних дисциплін, надбання практичних 

навичок, знань та умінь з професійної, організаційної та виховної роботи в 

промисловості.  

У результаті проходження практики студент повинен: 

Знати: організаційну структуру і перспективи розвитку підприємства: основні 

техніко-економічні показники, потужність і режим роботи підприємства, технологію 

виробництва продукції та механізм проведення окремих процесів, технологічну схему, 

конструктивні особливості і технічну характеристику технологічного обладнання; 

нормативну і технічну документацію, організацію контролю і обліку виробництва, 

заходи по охороні довкілля, правила і норми з техніки безпеки, промсанітарії, пожежної 

безпеки, вибухобезпеки, розміщення цехів і основних зовнішніх споруд, компонування 

обладнання, основні будівельні елементи виробничих приміщень, штатний розпис, 
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організацію і систему оплати праці.  

Вміти: обґрунтувати роботу технологічних ліній, спланувати використання 

сировини, допоміжних матеріалів з метою ресурсо- та енергозабезпечення, 

систематизувати та узагальнити матеріали для виконання дипломного проекту, 

виконати креслення, здійснити технологічні та економічні розрахунки, які 

дозволяють визначити напрямок роботи над дипломним проектом. 

Здобути навички: з питань проектування підприємства з різним 

асортиментом продукції, організаційно - технічної діяльності, оцінки виробничих 

процесів на підприємстві з метою покращення якості продукції, зниження втрат та 

відходів, підвищення продуктивності праці, управління якістю готової продукції; з 

організації на підприємстві зберігання сировини та продуктів її переробки, 

проведення реконструкції і проектування підприємств галузі. 

 

7. 2. Підведення підсумків практики 

До звіту вносяться матеріали, які студент зібрав під час проходження 

практики. 

Звіт з практики захищається студентом з диференційованою оцінкою комісії, 

призначеної деканом факультету. До складу комісії входить 3 особи: керівник 

практики від університету, викладачі випускової кафедри. 

Комісія приймає залік у студентів в перший день після завершення практики. 

Оцінка за практику вноситься в залікову відомість і в залікову книжку 

студента за підписами членів комісії. 
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8. ВИРОБНИЧА (ДОСЛІДНИЦЬКА) ПРАКТИКА 

 ОПП «МАГІСТР» 

  

Програма дослідницької практики студентів, що навчаються за освітнім 

ступенем «Магістр» становить частину наскрізної практики, яка передбачена 

навчальним планом підготовки зі спеціальності 181 «Харчові технології». 

Підготовка студентів спрямована на досягнення ними найвищого 

кваліфікаційного ступеня, що забезпечує здійснення професійної діяльності ви -

щого адміністративно-управлінського персоналу у сфері наукової, педагогічної 

та управлінської діяльності. Тому проходження практики організовується як на 

підприємствах харчової промисловості, так і у пошуково-дослідних установах, 

вищих навчальних закладах, комітетах по сертифікації, стандартизації тощо. 

 

8.1 Організаційні принципи практики студентів 

Виробнича (дослідницька) практика студентів, які навчаються за освітнім 

ступенем «магістр» проходить протягом терміну, встановленого у відповідності з 

планами підготовки студентів. Навчально-методичне керівництво практикою 

здійснюється викладачами, які керують випусковою роботою студента. 

Керівником практики призначається кваліфікований науковець, який 

складає календарний план проходження практики, контролює роботу студента, 

надає консультаційну допомогу при проходженні практики і складанні звіту 

відповідно до програми практики. 

Виробнича (дослідницька) практика студентів проводиться: 

– у науково-дослідних інститутах, які займаються проблемами 

харчових продуктів; 

– у проблемних лабораторіях науково-дослідних секторів вищих 

навчальних закладів; 

–  у лабораторіях передових підприємств галузі; 
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– для підготовки звіту, збору інформації та літературних джерел, 

практика додатково проводиться в наукових бібліотеках, в обчислювальних 

центрах з виходом в Іпtеrnеt;  

–  на кафедрах вищих навчальних закладів. 

Інформацію про базу практики студент отримує шляхом особистих 

спостережень, вивчення документації під час бесід з керівником практики, іншими 

співробітниками установи (підприємства). 

Під час практики студент веде лабораторний журнал-щоденник, в якому 

відображає необхідну йому інформацію. 

Робота студента в науковій установі проводиться згідно з календарним 

планом, який складається керівником практики від кафедри і корегується 

керівником від бази практики. 

Після закінчення практики студент оформляє звіт, який підписується 

керівником практики від ВНЗ. При цьому додається характеристика керівника від 

бази практики у вигляді відгуку, характеристики тощо. 

Захист звіту проводиться у присутності комісії у ВНЗ після повернення 

студента з практики. До складу комісії входять провідні фахівці кафедри. Якість 

виконання завдань практики та написання звіту оцінюється диференційно. 

Оцінювання виконаних завдань студента проводиться за стобальною шкалою 

за такими критеріями як повнота зібраної інформації відносно роботи лабораторії 

(підприємства), оцінка якості проведених регіональних досліджень ринку 

продукції та послуг; якість здійсненого пошуку науково-дослідної інформації та 

оцінка обраних методик і проведених експериментальних досліджень. 

  

8.2. Мета і завдання практики 

 Загальний алгоритм практики 

Виробнича (дослідницька) практика є логічним завершенням теоретичної та 

практичної підготовки студентів, що навчаються за освітнім ступенем «магістр». 

Це є заключний етап підготовки студента до виконання кваліфікаційної 

магістерської роботи і носить індивідуальний характер. 
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Метою дослідницької практики студентів є формування у них високого рівня 

професіоналізму, що дозволить їм в майбутній діяльності самостійно вирішувати 

інженерно-технологічні завдання, які націлені на розв'язання проблем підвищення 

якості продуктів харчування. Для виконання поставленої мети необхідно вирішити 

низку взаємопов'язаних завдань (рис. 1.), що наведено у вигляді схеми-алгоритму:  

 

Загальне ознайомлення з закладом 

 

Визначення стану ситуації, що досліджується 

 

Виділення проблеми, що досліджується 

(за завданням керівника практики) 

 

Формування мети, плану та стратегії її 

дослідження 

 

Інформаційне забезпечення дослідження 

 

Розроблення варіантів вирішення 

 

Пошук найоптимальнішого варіанту 

 
Підготовка проекту самостійних пропозицій щодо 

впровадження конкурентоспроможних технологій 

у реальних сучасних умовах функціонування 

підприємства 

 

Збір матеріалів для написання випускової роботи 

магістра 

 

Рисунок 1. – Алгоритм та завдання дослідницької практики 

 

 

  Завдання, які вирішуються в межах дослідницької практики 

Одним з основних завдань, які вирішуються під час проходження практики є 

напрацювання досвіду проведення науково-дослідної роботи та експертизи 

в інтересах галузі. Під час практики студенти також збирають інформаційну 
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базу для міністерської роботи (проекту), наукових семінарів. З цією метою під 

керівництвом провідних викладачів випускової кафедри студенти повинні 

навчитися формулювати науково-практичні проблеми, проводити їх 

обґрунтування, накопичувати обсяг практичного матеріалу з подальшим 

аналізом і використовувати його під час виступу на семінарах та виконанні 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

Для досягнення вказаної мети перед студентом також стоять наступні 

завдання, які визначаються залежно від місця проходження практики: 

- вивчити досвід роботи переробних підприємств та визначити наукові 

проблеми щодо підвищення ефективності роботи; 

- провести дослідження регіонального ринку харчової продукції 

заданого регіону з метою визначення конкурентних переваг та  

потенційних підприємств для впровадження власних розробок; 

- визначити обсяги попиту на продукцію, що планується до 

розробки, вивчити вплив конкуренції та інші зовнішні фактори на 

можливості ринку; 

- вивчити організацію науково-дослідної роботи експертизи в 

науковій установі, яка займається проблемами продуктів харчування; 

- ознайомитись з роботою наукової бібліотеки; 

- за можливості ознайомитись з роботою виробничих лабораторій з 

контролю якості продуктів харчування в регіоні; 

- здійснити пошук необхідної науково-дослідної інформації (у тому 

числі за допомогою мережі Іntеrnеt); 

- провести можливі теоретичні та експериментальні  дослідження з 

урахуванням теми кваліфікаційної магістерської роботи (проекту); 

- систематизувати теоретичний матеріал та зробити всебічний аналіз 

досліджуваної проблеми; 

- взяти участь у підготовці та проведенні наукових семінарів, 

лабораторних, практичних та лекційних занять на кафедрі. 
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9. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Підсумки практики проводяться за результатами написання звіту. Оцінка 

виставляється як середня за ці два види роботи. Підсумкова оцінка виставляється з 

урахуванням вимог кредитно-модульної системи (табл. 9.1). Викладачі підписують 

звіти і виставляють на титульному аркуші підсумкову залікову оцінку. 

Студенти, які з певних причин не виконали ті чи інші роботи, передбачені 

програмою практики, і отримали менше 59 балів, залік не отримують та повинні 

доопрацювати матеріали для отримання заліку. 

 

Таблиця 9.1 

Шкала оцінювання успішності студентів 

Оцінка за бальною шкалою, 

що використовується в 

УНУС 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Відповідно до «Положення про організацію проведення практичної 

підготовки студентів УНУС» (протокол № 2 засідання вченої ради університету 

від 26.11.2015 р.) звіти з практики зберігаються на випусковій кафедрі протягом 

року. 
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