
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра технологій та диза деревини

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
ектор ННІ Лісового і 

о господарства

Лакида П.І.

/ З оє 2019 р.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри технологій та 

дизайну виробів з деревини 
Протокол № 14 від 10.06. 2019 р.

Завідувач кафедри 
' " ь / / с _____ О.О. Пінчевська

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

спеціальність 187 «Деревообробні та меблеві технології»

ННІ Лісового і садово-паркового господарства

Курс -  4; семестр -  5 
Обсяг -  3 тиждень 

Форма контролю -  залік

Розробник: проф. Пінчевська О.О.

Київ -  2019 р.



Мета практики

Виробнича практика з є обов’язковим видом навчальних занять на 
кафедрі технологій та дизайну виробів з деревини. Її мета полягає у 
поглибленні набутих теоретичних знань та придбанні практичних навичок для 
написання дипломної роботи.

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

практики відводиться 90 академічних годин. Практика триває три календарні 
тиждень, проводиться на підприємствах, згідно укладених договорів.

2. Методика проведення практики
Виробнича практика проводиться у формі роботи на підприємстві. Також 

студент виконують завдання згідно індивідуального плану.

3. Зміст практики
Докладне ознайомлення з технологічними процесами, режимами 

виробництва. Ознайомлення з основним, транспортним і додатковим 
обладнанням. Дослідження організації робіт на всіх етапах виробничого 
процесу згідно індивідуального плану.

4. Об’єкти практики
Проводиться практика на базі підприємств ВКВ "Вибір” (м. Київ), ВП 

НУБіП України "Боярська ЛДС" (м. Боярка), ДП "Бродівське ЛГ" (м. Броди), 
ДП "Малинське ЛГ" (м. Малин), ДП "Холминський держлісгосп" (с.м.т. 
Холми), ПНДЛ технологій оброблення деревини кафедри ТтаДВД НУБіП 
України (м. Київ), ПП «БК Технологічне Бюро» (м. Київ), ПП «Погоріляк» (с. 
Буково), ПрАТ «Коростенський завод МДФ» (м. Коростень), ТОВ 
«Буденергосервіс 2000» (м. Біла Церква), ТОВ «Валеса» (м. Корюківка), ТОВ 
«ВЕЛАНС» (м. Київ), ТОВ «Двері Грінтек» (с.м.т. Іванків), ТОВ «Еліс 
Україна» (м. Київ), ТОВ «Іванківський Агротехсервіс» (с.м.т. Іванків), ТОВ 
«НВП «Захисні покриття» (м. Київ), ТОВ «ОДЕК Україна» (с.м.т. Оржів), ТОВ 
"Рітон" (с.м.т. Сутиски), ТОВ "ЮРО Ламбер" (с.м.т. Черняхів), ФОЕ 
«ОгеуоІиЬ» (м. К и їв ), ФОП «Гергало А.О.» (с. Зубковичі), ФОП «Земля А.Ю.» 
(м. Ірпінь), ФОП «Марущак В.О.» (м. Київ), ФОП «Палівода» (м. Київ), ФОЕ 
"Бродецький В. П." (с.м.т. Бараші).

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

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



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проходження виробничої практики

№
з/п Стислий зміст роботи або заходу Тривалість, днів

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

2 Ознайомлення з основним, транспортним і 
додатковим обладнанням. 0,5

3 Розрахунок обладнання (за індив. завданням) 2
4 Оформлення звіту про практику 87

Разом 90

Керівник практики, 

зав. кафедри проф. Пінчевська О.О.


