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1. ВИРОБНИЧА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА  

Загальні положення 

Технологічна практика допомагає закріпити теоретичні знання зі спеціальних 

дисциплін, надає можливість пройти організаторську підготовку для придбання і 

закріплення  необхідних майбутньому фахівцю ділових якостей. 

Завдання технологічної практики - є формування професійних навиків із  

спеціальності, закріплення, розширення і систематизація знань, одержаних під час 

вивчення спеціальних дисциплін на основі аналізу діяльності конкретного 

підприємства, придбання практичного досвіду, розвиток професійного мислення, 

прищеплення умінь організаторської і суспільно-громадської діяльності у 

трудовому колективі.  

Базами технологічної практики можуть бути сучасні агропромислові 

підприємства, підприємства агротехнічного сервісу, виробничі підрозділи 

навчальних закладів і науково-дослідних установ та підприємств різних форм 

власності, діяльність яких відповідає профілю спеціальності студентів. 

З базовими агропромисловими підприємствами укладається договір. 

На підставі програми технологічної практики навчальним закладом 

розробляються робочі плани її проходження залежно від рекомендованих баз 

практики і вимог, які ставляться до практичної підготовки студентів, з 

урахуванням спеціальності. 

Робоча програма повинна охоплювати всі види робіт, передбачених 

програмою, з урахуванням специфіки агропромислового підприємства. У 

програмі вказуються робочі місця, які повинні займати студенти, види і термін 

роботи на кожному з них. У програмі необхідно передбачити вивчення всіх 

питань виробничої діяльності агропромислового підприємства (фермерського). 

Робочі програми розглядаються цикловими комісіями, погоджуються із 

агропромисловими підприємствами і затверджуються заступником директора з 

навчальної роботи. 

Керівники практики здійснюють навчально-методичне керівництво 

технологічною практикою. На місця проходження практики директор 

навчального закладу направляє для керівництва практикою викладачів 

спеціальних дисциплін. 

Вони беруть участь у розподілі і переміщенні студентів по робочих місцях 

(посадах) відповідно до програми практики, здійснюють контроль за виконанням 

плану, консультують студентів, а також надають їм методичну допомогу у 

виконанні індивідуальних завдань і веденні звіту-щоденника. 

Відповідальність за організацію технологічної практики покладається на 

керівника агропромислового підприємства, а загальне керівництво – на одного з 

провідних спеціалістів, які забезпечують виконання програми практики 

студентів, надають їм необхідну допомогу, беруть участь у створенні умов їх 

праці і побуту, дають відгуки про виробничу і громадську роботу студентів та 
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набуття ними практичних вмінь і навичок, а також висновки про звіти-

щоденники. 

Безпосереднє керівництво практикою студентів у тракторних бригадах, на 

пунктах технічного обслуговування, у майстернях (фермах, цехах, дільницях 

тощо) покладається на працюючих постійно спеціалістів, які зобов’язані 

забезпечити виконання програми практики і дати оцінку роботи студента. 

У період технологічної практики студенти повністю виконують правила 

внутрішнього трудового розпорядку, які діють в агропромислових 

підприємствах різних форм власності. На них також розповсюджується загальне 

трудове законодавство. 

У період технологічної практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких 

кожен день записують перелік основних робіт, які виконуються, дається опис 

технологічних процесів, організації робіт на дільницях проходження практики, а 

також доручень, які виконують студенти зі суспільної практики. 

До звіту-щоденника додаються схеми технологічного процесу, опис 

особистих спостережень, критичні зауваження, висновки і пропозиції, креслення, 

ескізи і т.п. 

Звіти-щоденники студенти захищають перед комісією, до складу якої 

входять: завідувач з навчально-виробничої практики, завідувач відділення або 

голова                                                                циклової комісії чи викладач спеціальних дисциплін, які виставляють 

оцінку за технологічну практику, враховуючи при цьому відгуки керівників 

практики від               аграрного підприємства (фермерського та технічного сервісу). 

З урахуванням спеціалізації і зональних умов у програму технологічної 

практики можуть бути внесені відповідні корективи. 

Орієнтовний розподіл часу 

Назва робіт 
Кількість 

днів 

1.1. Ознайомлення з сільськогосподарським підприємством. 

2.1. Робота в ремонтній майстерні та на пункті технічного 

обслуговування машин  

3.1. Робота в гаражі та на посту заправки машин 

нафтопродуктами.  

4.1. Робота на агрегатах по догляду за культурами (на посаді 

помічника). 

5.1. Робота на агрегатах для обробітку ґрунту. 

6.1. Узагальнення матеріалу та оформлення звіту-щоденника.  

Всього 

1 

5 

 

2 

 

5 

 

4 

1 

18 
 

1.1. Ознайомлення з сільськогосподарським підприємством 

Коротка історія підприємства, структура управління, функції спеціалістів. 

Загальна схема технічного обслуговування, ремонту машин і механізації робіт з 

вирощування сільськогосподарських культур. Наявність і використання діючих 
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державних і галузевих стандартів. 

Бесіди спеціалістів інженерно - технічної групи підприємства, правила 

внутрішнього розпорядку, безпека праці на підприємстві. Організація роботи із 

захисту навколишнього середовища.   

2.1. Робота в ремонтній майстерні й на пункті  технічного 

обслуговування машин 

Ознайомлення з організацією (компонуванням) робочих місць і забезпечення 

їх обладнанням, інструментом і технічною документацією. 

Вивчення виробничого взаємозв’язку окремих дільниць майстерні з 

ремонтними підприємствами АПК. Діагностування машин і дефектування деталей 

(разом з майстром або досвідченим робітником). Проведення щозмінного і 

планового технічного обслуговування тракторів і комбайнів та інших 

сільськогосподарських машин. Робота слюсарем з ремонту сільськогосподарської 

техніки: спочатку під наглядом досвідчених робітників-ремонтників, а потім 

самостійно (роботу слід починати з обслуговування простих 

сільськогосподарських машин і знарядь, а потім перейти на виконання складніших 

робіт). Із закінченням роботи на пункті технічного обслуговування і в майстерні 

самостійне виконання діагностування та дефектування деталей і з’єднань, 

розбирально-мийних, складально-регулювальних й обкатувально- випробувальних 

робіт. Аналіз недоліків, які виявлені в процесі роботи, і пропозиції щодо їх 

усунення. Стан охорони праці та протипожежного захисту. 

3.1.  Робота в автогаражі та на посту заправки машин 

нафтопродуктами 

Ознайомлення із структурою управління, будовою і роботою автогаража, 

порядком випуску автомобілів на лінію, із проведенням контролю і обліком 

повернення його. 

Вивчення пунктів технічного обслуговування, порядку забезпечення їх 

обладнанням, технологічною оснасткою, графіками технічного обслуговування 

та ремонту. Діагностування автомобілів разом із механіком або досвідченим 

робітником. Проведення щозмінного та планового технічного обслуговування 

автомобілів. Робота слюсаря з ремонту автомобілів: спочатку під наглядом 

досвідчених робітників-ремонтників, а потім самостійно. 

Ознайомлення з паливно-мастильними матеріалами, що використовуються 

в господарстві, планом розміщення об’єктів на пункті заправки машин 

нафтопродуктами, обліковою і звітною документацією, зі способами утилізації 

та правилами збереження відпрацьованих мастил. 

Виконання робіт із заправки машин паливом, мастилом, технічними 

рідинами та водою. Аналіз недоліків, виявлених у процесі роботи і пропозиції 

щодо їх усунення. Охорона праці та протипожежний захист. Технічне 

обслуговування обладнання нафто господарств.  

Вимоги збереження  ґрунту і водоймів від забруднення 
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нафтопродуктами під час експлуатації машин. 

4.1.  Робота на агрегатах по догляду за культурами (на посаді помічника) 

Перевірка технічного стану і приймання агрегату. Налагодження агрегату на 

заданий технологічний режим. Огляд ділянки, пробний заїзд, наладка жатки. 

Виконання роботи щодо скошування із застосуванням методів і прийомів роботи 

кращих механізаторів відповідно до агронормативів і допусків. 

Періодична перевірка якості роботи, усунення неполадок, які з’являються при 

роботі з начіпною жаткою, наладка жатки, застосування прийомів підвищення 

продуктивності праці, у тому числі маневрування швидкостями. Вибір найбільш 

доцільних способів руху, скорочення холостих переїздів. Технічне обслуговування 

агрегаті, доставка їх на місце стоянки. 

Робота на зернозбиральних комбайнах. Огляд ділянки, налагодження 

комбайна, перевірка технічного стану і наладка комбайна на технологічний режим. 

Пробний заїзд, наладка комбайна. 

Перевірка якості валків і обмолоту. Регулювання комбайна з метою не 

допущення втрат колосків і зерна. 

Систематична перевірка в процесі роботи чистоти обмолоту, відсутність зерна 

в соломі та полові, відсутність втрат зерна і пошкодження його. Пряме 

комбайнування. Здача виконаної роботи, оформлення документів. Технічне 

обслуговування комбайна. Передача зміни. Протипожежний захист і правила 

безпеки. 

Аналіз виявлених недоліків, у процесі роботи, і пропозиції щодо їх усунення. 

5.1.  Робота на агрегатах для обробітку ґрунту 

Перевірка технічного стану і приймання орного агрегата (плоскоріза). 

Технологічна наладка агрегата. Вибір способу руху агрегата. Розбивка поля на 

загінки. Оранка агрегатом відповідно до агронормативів і допусків. Маневрування 

швидкостями і використання всережимного регулятора для підвищення 

продуктивності праці та повного завантаження трактора. Періодичний контроль 

якості оранки. Технічне обслуговування агрегата. Робота на агрегатах для посіву  

зернових культур. Перевірка технічного стану і прийом агрегата. Технологічна 

наладка посівного агрегата. 

 Підготовка поля до посіву (розмітка). Перевірка якості роботи сівалки після 

пробного і перших проходів агрегата. Проведення посіву озимих зернових культур 

з використанням  роботи кращих механізаторів та дотримання агронормативів та 

допусків. Освоєння прийомів сівалок під час руху. Спостереження за якістю роботи 

сівалок і негативне усунення неполадок. Аналіз недоліків, виявлених у процесі 

роботи, і пропозицій щодо їх усунення. Охорона навколишнього середовища.     

6.1.  Узагальнення матеріалу та оформлення звіту-щоденника 

По закінченні технологічної практики студенти узагальнюють усі матеріали, 

роблять аналізи та висновки, завершують оформлення звіту-щоденника. У звіті –

щоденнику вказують види й обсяг виконаної студентами роботи в період практики. 
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2. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми. 

Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання 

письмового звіту-щоденника, підписаного і оціненого керівником від бази 

практики. 

Письмовий звіт-щоденник разом з іншими документами подається керівнику 

практики від навчального закладу в триденний строк. 

Звіт-щоденник повинен містити відомості про виконання студентом усіх 

розділів програми практики, мати розділи з питань охорони праці, висновки і 

пропозиції, список використаної літератури та ін. Оформляється звіт-щоденник за 

вимогами, які встановлює навчальний заклад, з обов’язковим урахуванням єдиного 

стандарту конструкторської документації (ЄСКД). 

 Звіт з практики захищається студентами з диференційованою оцінкою перед 

комісією (не менше 3-х осіб), призначених директором коледжу. До складу комісії 

входять керівники практики від коледжу і, за можливості, від бази практики, 

викладачі циклової комісії технічних дисциплін. 

Комісія приймає залік з практичного навчання протягом перших десяти днів 

після практики.  

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією, при 

умові вчасного захисту звіту у визначені коледжем терміни, та враховується при 

визначені розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового 

результату. 

Студенти, які не виконали програму практичної підготовки або отримали 

негативну оцінку, відраховуються з навчального закладу.  

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової комісії 

технічних дисциплін, а загальні підсумки практики обговорюються на педагогічній 

раді коледжу не менше одного разу протягом навчального року. 

3.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на практиці, 

встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у 

чотирибальну шкалу оцінок. 

 

Шкала 

рейтингу 
Оцінка за національною (чотирибальною) шкалою 

Оцінка 

зашкалою 

ЕСTS 

90-100 5 (відмінно) А 

82-89 
4 (добре) 

В 

74-81 С 

64-73 
3(задовільно) 

D 

60-63 E 

35-59, 0-34 2(незадовільно) FX, F 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка 

національна 

 

 

Оцінка 

ECTS 

 

Для заліку 

 

Визначення оцінки 

ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

 

відмінно А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зараховано 

ВІДМІННО 
– відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

 

90 – 100 

 

 

 

 

добре 

В ДУЖЕ  ДОБРЕ 
–  вище  середнього 

рівня з кількома 

помилками 

82-89 

С ДОБРЕ 

–  в  загальному  

правильна 

робота  з  певною  

кількістю  грубих 

помилок 

74-81 

задовільно D ЗАДОВІЛЬНО 

–  непогано,  але  зі 

значною кількістю 

недоліків 

64-73 

Е ДОСТАТНЬО 

– виконання 

задовольняє 

мінімальні критерії 

60-63 

незадовільно FX не 

зараховано 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

НЕЗАДОВІЛЬНО 
–    потрібно 

попрацювати  перед  

тим,  як  отримати 

позитивну оцінку 

35-59 

F не 

зараховано 

з обов’язко-

вим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

–    необхідне 

повторне вивчення 

дисципліни 

0-34 
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Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за                          практику, 

наведена нижче: 

 

з/п Зміст завдання 
Форма 

звітності 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 

Інструктаж з порядку                проходження 

практики та з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності. Отримання звітної та 

методичної документації. Прибуття на базу 

практики, зустріч із керівництвом, 

ознайомлення з історією,  структурою, 

роботою, організацією  питань охорони 

праці. Підготовка та оформлення звіту із 

проходження практики. Робота з 

літературою, пошук матеріалів до звіту. 

Журнал 

інструктажу  з 

питань. 

охорони праці 

Журнал 

обліку видачі 

завдання на         

практику. 

Щоденник з  

практики 

10 

2 Виконання робіт під час практики 

Щоденник з 

практики. 

Відгук                            

керівника 

практики від 

бази практики 

40 

3 

Підведення підсумків проходження  

практики. Підготовка та пошук матеріалів 

для формування звіту із проходження 

практики. Оформлення звіту-щоденнику. 

Надання звітної         документації на 

рецензування керівнику практики від 

навчального   закладу. 

Щоденник з 

практики. 

Звіт із  

проходження 

практики 

20 

4 Захист звіту з практики Щоденник з 

практики.  

Звіт із 

проходження 

практики, 

відомість 

30 

Загальна максимальна сума балів 100 
 

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту, 

виставляє бали, після чого задає студентові усні запитання, які дозволяють оцінити 

розуміння студентом викладених у змісті звіту про практику положень. Виставлена 

загальна сума балів переводиться у традиційну оцінку і заноситься у відповідні 

документи як підсумкова оцінка з проходження практики.  
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