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ВСТУП 
 

Виробничо-експлуатаційна практика є важливою  складовою ча-
стиною підготовки висококваліфікованих фахівців і проводиться, як 

правило, на передових підприємствах, установах і організаціях від-

повідного профілю. 

Програма виробничо-експлуатаційної практики передбачає 
більш глибоке вивчення питань економіки, наукової організації 
праці і управління виробництвом, стандартизації і контролю якості 
продукції, охорони праці, захисту навколишнього середовища, ви-

вчення соціально-економічного життя підприємства або установи, 

питання роботи в трудовому колективі. 
Своєю працею студент-практикант повинен допомагати вико-

нанню виробничого плану підприємства, вносити раціоналізатор-

ські пропозиції, активно брати участь у суспільному житті колекти-

ву підприємства. 
 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ   

ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ 
 

Закріплення теоретичних знань, одержаних під час вивчення ди-

сциплін «Теорія машин і механізмів», «Деталі машин», «Вантажо-

підйомна транспортуюча та транспортна техніка», «Базові маши-

ни», «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів», 

«Технологічні основи машинобудування», здобуття виробничого 

досвіду шляхом особистої участі у виробничому процесі. 
За період виробничо-експлуатаційної практики студенти вивча-

ють виробничу діяльність підприємства, здобувають практичні на-
вики в організації раціонального використання і технічного обслу-

говування машин, а також технології і організації виконання робіт. 
Студенти-практиканти ознайомлюються із виробничо-фінансо-

вою діяльністю підприємства, плануванням, обліком і аналізом 

ефективності використання техніки. 

Вивчають передовий досвід експлуатації машин, розвивають іні-
ціативу і творчість в розв’язанні інженерно-технічних і економіч-

них. завдань. 
Засвоюють організацію виробничого процесу і технологію вико-
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нання робіт під час ремонту машин і механізмів. 
Вивчають характерні спрацювання та дефекти основних деталей 

машин і механізмів та пошук найбільш ефективних способів їх усу-

нення. 
 

2. ОБ’ЄКТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Виробничо-експлуатаційна практика проводиться в передових 

будівельних і експлуатаційних організаціях різного профілю, а та-
кож на підприємствах, які спеціалізуються на ремонті машин і об-

ладнання, що використовуються в дорожньому і водогосподарсь-
кому будівництві. 

Студенти, які навчаються за рахунок підприємств і організацій, 

проходять практику в тих організаціях, що направили їх на нав-

чання. 
 

3. РОБОЧЕ МІСЦЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ 
 

Обов’язки, які виконує студент, залежать від місця практики. Під 

час проходження практики на об’єктах дорожнього і водогосподар-

ського будівництва студенти можуть виконувати обов’язки меха-
ніка (дублера-механіка) з експлуатації машинного парку, техніка 
або інженера в технічному або експлуатаційному відділі. 

Під час проходження практики на ремонтних підприємствах (за-
вод, ремонтно-механічні майстерні) студент може виконувати 

обов’язки майстра, механіка, інженера (дублера) по ремонту машин. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

 

Студентів-практикантів призначають на штатні посади або дуб-

лерами штатних посад наказом керівника підприємства на період 

практики. 

Науково-методичне керівництво практикою здійснюють викла-
дачі університету, а організаційно-технічне – фахівці підприємства. 

Перед від’їздом на практику студенти проходять інструктажі за 
програмою практики, а також з охорони праці і протипожежної без-
пеки. 

При підготовці до проходження виробничо-експлуатаційної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

практики студент повинен підібрати за рекомендацією кафедри таку 

літературу: 

1) навчальні посібники за напрямом підготовки; 

2) довідники і довідкові матеріали; 

3) довідники з технічного обслуговування будівельних, дорожніх 

та підйомно-транспортних машин; 

4) літературу з будови і конструкції машин. 

Прибувши на підприємство, студент повинен одержати інструк-

таж про свої обов’язки  відповідно до посади, а також інструктаж з 
техніки безпеки з обов’язковим оформлення  в журналі з техніки 

безпеки. 

 Керівництво підприємства зобов’язане ознайомити студентів-

практикантів із такими основними питаннями: 

1. Виробничо-фінансовий план і порядок його складання. 
2. Планування матеріально-технічного забезпечення виробницт-

ва. 
3. Технологія виробничих процесів і технологічна документація. 
4. Технічний контроль якості виконуваних робіт. 
5. Організація технічного обслуговування машин і механізмів. 
6. Система оплати праці і порядок фінансування підприємства. 
7. Первинно-облікова документація виконуваних робіт. 
Керівник практики від підприємства систематично перевіряє ве-

дення і заповнення щоденника та складання звітів кожним студен-

том-практикантом. Після завершення практики щоденник завіряєть-
ся керівником підприємства. На кожного студента керівник практи-

ки від підприємства дає в університет характеристику із оцінкою 

його роботи за період практики. Характеристика завіряється печат-
кою. 

Студенти під час проходження практики зобов’язані: 
1) виконувати завдання, передбачені програмою практики; 

2) виконувати діючі на підприємстві правила внутрішнього роз-
порядку; 

З) вивчати правила експлуатації обладнання, техніки безпеки і 
охорони праці; 

4) нести відповідальність за виконувану роботу і її результати на 
рівні з посадовими працівниками підприємства; 

5) брати участь в суспільному житті колективу, забезпечуючи 

виконання заходів щодо роботи в колективі; 
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6) брати участь в раціоналізаторській роботі. 
 

5. ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА 

Кожному студенту на період виробничо-експлуатаційної практи-

ки видається щоденник, в якому студент зобов’язаний щоденно 

вносити записи і примітки  про проведену роботу за наступним змі-
стом: 

1. Виробниче завдання, яке виконується студентом в даний день, 
і ким воно видане. 

2. Як виконувалося дане завдання, якими засобами, які були тру-

днощі в його виконанні і як їх вирішено? Якщо було застосовано 

якісь нові форми вирішення, дати коротко їх суть і ефективність. 
3. У чому проявилася ініціатива студента-практиканта під час 

виконання завдання? Показати у вигляді схем, ескізів тощо. 

4. У чому виявилась участь у громадському житті колективу? 

Щоденник щотижня повинен завірятись керівником практики від 

підприємства. Відсутність записів у щоденнику розглядається як 

порушення навчальної дисципліни. Записи про виконання робіт і 
характеристика повинні бути підписані керівником практики від 

підприємства і завірені печаткою підприємства. 
На основі записів у щоденнику і результатів роботи студент, до 

кінця практики, складає звіт про виробничу практику, який повинен 

бути зданий на кафедру після повернення з практики. 

 

6. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Основні завдання виробничо-експлуатаційної практики – навчи-

ти майбутніх фахівців практичній роботі у виробничих умовах що-

до забезпечення правильної експлуатації машин і механізмів, їх те-
хнічне обслуговування і ремонт. 

Під час проходження практики в експлуатаційних організаціях 

студент повинен вивчити і набути таких навиків: 
І. Організація технічної експлуатації і використання машинного і 

тракторного парку. Підбір і комплектування машин для окремих 

виробничих процесів. Аналіз використання машин. Визначення 
норм виробітку і витрати палива для окремих машин і конкретних 

умов роботи. Досвід передових механізаторів щодо підвищення 
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продуктивності машин. Визначення економічної ефективності ви-

користання машин. Розрахунок собівартості машино-зміни. 

2. Технічне обслуговування машинно-тракторного парку. Засоби 

технічного обслуговування та ремонту машин. Щозмінне технічне 
обслуговування машин спискового парку, їх технічне обслуговуван-

ня № 1, № 2, № 3. Діагностика стану машин і агрегатів. Ведення до-

кументації з технічного обслуговування. Диспетчерська служба.  
Аналіз витрат запасних частин і матеріалів. Зберігання машин в мі-
жсезонний період. 

3. Структура і схема управління підприємством. Технологія ос-
новних виробничих процесів. Робота підрозділів і служб підприємс-
тва. Склад і розміщення робочої сили, порядок прийняття і введен-

ня в дію виробничих об’єктів, звітна документація, оплата праці 
працівників підприємства, технічне нормування видів робіт. 

Нові форми роботи ланок і бригад, зміст виробничо-фінансових 

планів. Планування роботи машинно-тракторного парку і тех-

нічного обслуговування машин. Організація обліку виробітку ма-
шин. 

Аналіз показників використання машинного парку підприємства; 
середньорічний виробіток на одну машину; середньоденний і сере-
дньозмінний виробіток. Затрати на ремонт і технічне обслуговуван-

ня, коефіцієнт використання машинного парку. 

4. Досвід з організації раціоналізаторської і винахідницької ро-

боти на підприємстві. Види заохочення винахідників і раціоналі-
заторів. 

Під час проходження виробничо-експлуатаційної практики в ре-
монтних організаціях студент повинен вивчити наступне питання: 

І. Організацію виробничого процесу ремонту машин. Особлива 
увага приділяється організації виробництва розбирально-мийних, 

контрольно-сортувальних і комплектувальних робіт, збиранню і 
обкатці машин. 

2. Характер спрацювання деталей і аварійне пошкодження осно-

вних вузлів і деталей машин. 

3. Технологічні процеси відновлення деталей. 

4. Особливості ремонту деталей будівельних, дорожніх та підйо-

мно-транспортних машин, їх робочих органів і механізмів керуван-

ня. 
5. Структуру управління підприємства. 
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6. Організацію технічного обслуговування і ремонту технологіч-

ного обладнання. 
7. Систему стандартизації і контроль якості продукції, рекламації 

і їх аналіз. 
8. Економіку, організацію і планування виробництва. 
9. Нову техніку, обладнання, апаратуру, контрольно-вимірюва-

льні прилади, а також механізацію і автоматизацію виробничих 

процесів. 
10. Організацію проектно-конструкторської роботи, винахідни-

цької роботи. 

11. Заходи щодо виявлення резервів підвищення ефективності і 
продуктиності праці. 

І2. Обліково-звітну і технічну документацію. 

 

7. ОХОРОНА ПРАЦІ 
 

Студенти-практиканти під час проходження практики повинні 
познайомитись з організацією роботи з охорони праці на підприєм-

стві, де проходять практику. Для цього вивчають наступне: 
а) керівництво та відповідальність за стан охорони праці, техніку 

безпеки, виробничу санітарію, дотримання трудового законодавства 
і проведення практичної роботи в цій галузі; 

б) планування і фінансування заходів щодо охорони праці; 
в) організація інструктажу і навчання безпечним методам робо-

ти, підвищення кваліфікації з питань охорони праці і техніки безпе-
ки; 

г) створення безпечних і нормальних умов праці для працюючих, 

організація систематичної пропаганди безпечних методів роботи, 

обладнання кабінетів і куточків з техніки безпеки; 

д) забезпечення правилами, інструкціями, пам’ятками, плаката-
ми та іншими наочними посібниками з техніки безпеки; 

е) реєстрація і розслідування нещасних випадків, пов’язаних з 
виробництвом, аналіз причин виробничого травматизму, розробка і 
проведення заходів, спрямованих на їх усунення; 

ж) забезпечення працюючих спецодягом, індивідуальними засо-

бами захисту і профілактичним харчуванням; 

з) організація протипожежної охорони, забезпеченість протипо-

жежними засобами. 
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Під час написання звіту кожний студент повинен проаналізувати 

стан охорони праці на підприємстві і дати свої рекомендації щодо її 
поліпшення. 

8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Перед виїздом на практику кожний студент повинен одержати 

індивідуальне завдання на кафедрі. 
Індивідуальне завдання спрямоване на більш глибоке вивчення 

конструкції і ремонту машин, повинне включати елементи дослід-

ницької роботи, сприяти розширенню світогляду студента і розвит-
ку навичок застосування теоретичних знань під час розв’язання 
практичних виробничих питань. Крім того, індивідуальне завдання 
передбачає збір фактичних матеріалів для курсових і дипломних 

проектів. 
 

9. ЗМІСТ ЗВІТУ 

 

Звіт із практики повинен містити такі основні питання: 
Зміст. 
Вступ.  

1. Загальні відомості про підприємство. 

1.1. Місцерозташування і призначення підприємства. 
1.2. Організаційна структура управління підприємства. 
1.3. Обов’язки працівників технічного і експлуатаційного від-

ділів. 
1.4. План організації на поточний рік і його виконання. 
1.5. Склад машинного парку підприємства. 

2. Аналіз виробничої діяльності підприємства. 
2.1. Використання машинного парку підприємства. 
2.2. Характеристика виробничого процесу. 

2.3. Основна виробнича документація. 
3. Технічне обслуговування машин в організації. 

3.1. Організація технічного обслуговування і ремонту. 

3.2. Характеристика ремонтної бази. 

3.3. Використання обладнання і засобів технічного обслуго-

вування і ремонту. 

3.4. Організація заправки машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

4. Диспетчерська служба підприємства. 
5. Зберігання машин. 

6. Охорона праці при технічному обслуговуванні. 
7. Додержання ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных 

машин. Общие требования». 

8. Рекомендації щодо поліпшення використання і обслуговуван-

ня машин на підприємстві, захисту навколишнього середовища. 
9. Звіт про громадську роботу в трудовому колективі. 
10. Індивідуальне завдання. 
Література.  
 

10. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 

 

У процесі проходження виробничо-експлуатаційної практики 

студент має можливість ознайомитись з раціоналізаторською робо-

тою на підприємстві, вивчити конструкцію обладнання, пристроїв, 
машин і механізмів, що застосовуються при технічному обслуго-

вуванні і ремонті тракторів, автомобілів, будівельних, доржніх, під-

йомно-транспортних і меліоративних машин, брати в них безпосе-
редню участь. 

За час проходження виробничо-експлуатаційної практики студе-
нту необхідно зібрати необхідний матеріал для курсового і диплом-

ного проектування (з погодженням з керівником практики). 

Перед закінченням практики студент здає керівнику практики 

від підприємства щоденник і звіт для перевірки. Одержавши переві-
рений щоденник і звіт, студент ліквідує виявлені недоліки, зшиває і 
дає його керівнику практики від підприємства на підпис не пізніше, 
ніж за один день до закінчення практики. У кінці практики студент 
одержує підписані і завірені печаткою підприємства щоденник та 
звіт про практику. 

У визначений строк студент з’являється для співбесіди до керів-
ника практики від університету та одержує диференційовану оцінку 

за результатами роботи на підприємстві, ведення щоденника, офор-

млення звіту і виконання індивідуального завдання. 
Звіт із виробничої практики належить до текстових документів і 

виконується відповідно до ЄСКД 2.105-79. Текст звіту може бути 

написаний чорним, синім або фіолетовим чорнилом або пастою. В 

одному текстовому документі писати чорнилом тільки одного ко-
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льору, різним – неприпустимо. 

Рамку сторінки виконують суцільною лінією на відстані 5 мм від 

верхньої, нижньої і правої сторони формату, а з лівої сторони зали-

шається поле шириною 20 мм, що використовується для підшивки. 

Основний напис виконують згідно із ЄСКД 2.104-79. 

Назви  розділів повинні бути написані у вигляді заголовків (си-

метрично тексту) великими літерами. Назви підрозділів записують 
малими літерами (крім першої великої, що розпочинає абзац). Пе-
ренесення слів в заголовках не допускається. Крапка в кінці заголо-

вка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох речень, їх роз-
діляють крапкою. 

Кожний новий розділ бажано починати із нової сторінки. 

У тексті звіту не допускається: 
- застосовувати скорочення слів, крім встановлених правилами 

української орфографії і відповідними державними стандартами; 

- використовувати математичні знаки без цифр. Наприклад, < 

(менше) або = (дорівнює) ; ≠ (не рівне), а також знаки № (номер),  % 

(відсоток) тощо; 

- застосовувати індекси стандартів без їх реєстраційних номерів. 
Числа з розмірністю слід писати цифрами, а без розмірності – 

словами, наприклад: «Натяг – не  більше 0,01 мм», «Проточити за 
два проходи». 

Значення символів і числових коефіцієнтів, що входять в форму-

лу, необхідно писати безпосередньо під формулою. 

Всі формули, якщо в тексті їх більше однієї, нумеруються ара-
бськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з 
номера розділу і порядкового номера формули в розділі, розділених 

крапкою. 

Номер ставлять з правої сторони сторінки на рівні формули у 

круглих дужках. Посилання в тексті на формулу дають в круглих 

дужках. Допускається наскрізна нумерація формул в межах всього 

звіту. У звіті повинні бути необхідні ілюстрації. Кількість ілюстра-
цій повинна бути достатньою для пояснення тексту. Ілюстрації при 

необхідності можуть мати назву і пояснювальний текст. Назву роз-
міщують під ілюстрацією, а пояснюючий текст під назвою. 

Таблиці у тексті оформляють згідно з ДСТУ 2.106-79. Таблиці 
можуть мати заголовки. Заголовок не підкреслюється і в кінці заго-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

ловка крапка не ставиться. На всі таблиці в тексті повинні бути по-

силання. 
У кінці звіту розміщують список використаної літератури, лі-

тература розміщується в порядку ЇЇ появи в тексті звіту або за алфа-
вітом. Список літератури входить в зміст звіту. 

 

Календарний план проходження практики 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Кількість 
годин 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

Оформлення на робоче місце 
Інструктаж з ТБ і охорони праці 
Виконання індивідуальних завдань 

Участь у виконанні виробничих завдань  
на робочому місці 

Оформлення щоденника і звіту про практику 

Здача заліку 

Здача літератури 

6 

2 

30 

 

280 

 

24 

0,5 

5,5 
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