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Мета практики
Навчальна практика з дисципліни «Обладнання галузі» є обов’язковим 

видом навчальних занять на кафедрі технологій та дизайну виробів з деревини. 
Її мета полягає у поглибленні набутих теоретичних знань придбанні 
практичних навичок, досконалому вивченні сучасного деревообробного 
устаткування. Також вивчаються конструкції, кінематичні схеми, особливості 
роботи та налаштування верстатів.

1. Обсяг і організація роботи
Відповідно до навчального плану для виконання програми практики з 

дисципліни «Обладнання галузі» відводиться 36 академічних годин. Практика 
триває один календарний тиждень, проводиться на підприємствах, що 
обладнанні необхідним устаткуванням.

2. Методика проведення практики
Навчальна практика проводиться у формі екскурсій на підприємства. 

Також студент вивчають особливості конструкцій верстатів згідно 
індивідуального завдання.

3. Зміст практики
Екскурсія. Докладне ознайомлення з технологічними процесами та 

режимами виробництва. Ознайомлення з основним, транспортним і додатковим 
обладнанням, з допомогою якого виконують обробку деревини. Дослідження 
організації робіт на всіх етапах виробничого процесу, на основі яких проводять 
опис устаткування.

4. Об’єкти практики
Проводиться практика на базі підприємств АТЗТ «Маркетліс» м. Київ та 

ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» («УХЛК») м. Коростень.

5. Форма контролю
Під час навчальної практики студент-практикант веде щоденник, у якому 

щоденно записує роботи, що виконуються, а також складає залік.



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проходження навчальної практики з обладнання галузі

№
пп Стислий зміст роботи або заходу

Тривалість, днів
АТЗТ

«Маркетліс» ТОВ «УХЛК»

1

Прибуття на підприємство, оформлення, 
інструктаж із загальної і протипожежної 
техніки безпеки, ознайомлення з 
правилами внутрішнього розпорядку, 
виробничої санітарії тощо. 
Ознайомлення з технологічними 
процесами на підприємстві

0,5 0,5

2
Ознайомлення з основним, 
транспортним і додатковим 
обладнанням.

0,5 0,5

3 Розрахунок обладнання (за індив. 
завданням) 1,5 1,5

4 Оформлення звіту про практику 0,5 0,5
Всього по кожному підприємству 3 3
Разом 6

Керівник практики, к.т.н., доц 

Зав. кафедри, проф.

Сірко З.С. 

Пінчевська О.О.


