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ВСТУП 
 

Технологічна практика, як складова частина навчального процесу, 
проводиться після засвоєння та успішного складання іспитів та заліків частини 
нормативних фундаментальних, професійно орієнтованих та спеціальних 
дисциплін. 

Технологічна практика проводиться на підприємствах харчової 
промисловості за різними спеціалізаціями: 

− технологія цукрового виробництва; 
− технологія зберігання і переробки зерна; 
− технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових 

концентратів;  
− технологія молока та молочних продуктів;  
− технологія бродильних виробництв;  
− технологія жирів та жирозамінників;  
− технологія консервування плодів та овочів. 

На практику студенти направляються наказом по університету у 
відповідності із заздалегідь узгодженими договорами між університетом і 
підприємствами. 

Перед від'їздом на практику студенти отримують індивідуальні вказівки 
від керівника практики від університету та програму практики. 

Під час перебування на практиці студенти зобов'язані: 
− виконувати діючі на підприємстві правила внутрішнього розпорядку; 
− виконувати правила техніки безпеки, промсанітарії та протипожежної 

безпеки; 
− виконувати розпорядження керівника практики від підприємства, 

начальника цеху, майстра, начальника зміни; 
− вивчити задане виробництво, скласти звіт згідно з робочою програмою; 
− здати диференційний залік за підсумками практики комісії, створеної на 

підприємстві або протягом 10 днів після початку нового тетраместру 
кафедральній комісії. 
На кожне підприємство, де проходить практика студентів, наказом 

ректора, університету призначається керівник практики із числа викладачів 
кафедри. 

Обов’язками керівника практики від університету є: 
− консультування студентів з питань практики та складення звіту про 

практику; 
− контролювання знань загальної структури підприємства, призначення 

окремих адміністративно-господарчих та виробничих служб, що 
забезпечують діяльність основних промислових цехів, технології, 
устаткування та управління технологічним процесом; 

− контролювати  знання   охорони   праці,  охорони  довкілля,   посадових 
обов'язків апаратників, які дублюються студентами; 
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− приймати диференційний залік про практику. 
Для керівництва практикою студентів на підприємстві призначаються 

керівники із інженерно-технічного персоналу цеху, технічного відділу, 
лабораторії та інших служб їхніми обов'язками є: 

− ознайомитись з  програмою   практики та індивідуальним завданням 
студента; 

− ознайомити студентів із загальною структурою підприємства, 
підпорядкованістю та призначенням окремих відділів, служб та 
виробничих ділянок підприємства шляхом екскурсій по заводу; 

− ознайомити студента з технологією виробництва, розташуванням 
устаткування за технологічною схемою та технікою безпеки виробництва; 
на конкретних прикладах працюючого устаткування пояснити 
особливості технологічного процесу та засоби підтримання 
технологічних параметрів у регламентованих межах; 

− рекомендувати студентам літературу, посібники, довідники, технічну 
документацію та інші матеріали для вивчення технологічного процесу і 
складання звіту про практику згідно з вимогами цієї програми; 

− рекомендувати перспективні технічні рішення для удосконалення 
технологічного процесу, заходи для поліпшення якості продукції, 
збільшення виходу продукції в цілому та окремих машин і апаратів, 
рекомендувати більш сучасне устаткування та технологічні рішення 
окремих стадій виробництва. Рекомендувати шляхи удосконалення 
виробництва, механізації, автоматизації, керування технологічного 
процесу; 

− після закінчення практики скласти виробничу характеристику на 
студента, в якій дати відгук: про дублювання на робочих місцях, оцінити 
знання студента з технології виробництва, роботи устаткування та його 
будови, виконання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та 
якості звіту про практику за 100-бальною  системою. 
 
 

1 МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ 
 

Метою технологічної практики є: закріпити теоретичні знання одержані 
при вивченні частини фундаментальних, професійно орієнтованих та 
спеціальних дисциплін, придбати навички роботи на робочих місцях 
апаратників та конкретної практичної діяльності на виробництві шляхом 
дублювання на посадах апаратників. 

Задачею практики є вивчення: організаційної структури підприємства, 
інженерного забезпечення основного виробництва, технологічного процесу за 
індивідуальним завданням проходження технологічної практики, основ 
керування технологічним процесом, будови машин та апаратів основного 
виробництва, типові пошкодження устаткування та обладнання і методи їх 
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усунення, аварійні ситуації у виробництві основної продукції та усунення їх 
наслідків, охорони праці та довкілля. 

 
У результаті проходження практики студенти повинні знати: 

− організаційну структуру підприємства, взаємозв'язок, призначення та 
підпорядкованість відділів, служб та цехів, виробничих та допоміжних;  

− заводський транспорт, складське господарство, електрозабезпечення, 
парозабезпечення, водозабезпечення та водопідготовку; 

− ремонтно-механічну службу, електромеханічну службу, службу КВП і А;  
− роботу конструкторського відділу, цеху тари; служби: Головного 

технолога, механіка, енергетика, економіста, ЦЗЛ, відділу охорони праці, 
охорони довкілля, протипожежної служби та інші; 

− технологічний процес виробництва за темою технологічної практики; 
− вилив різних факторів на продуктивність та якість продукції; 
− будову і роботу устаткування цеху; 
− методи контролю сировини і готової продукції; 
− хто постачає сировину та замовляє готову продукцію, її призначення; 
− посадові інструкції та технічну документацію апаратника основного 

виробництва; 
− техніку безпеки та протипожежну техніку основного виробництва; 
− причини та засоби усунення браку готової продукції; 
− можливі аварійні ситуації та дію апаратника при їх виникненні; 
− викиди виробництва та методи їх утилізації, зменшення, знешкодження 

або усунення (газові, рідкі та тверді відходи); 
− організацію охорони довкілля. 

У результаті проходження практики студенти повинні уміти: 
− пояснити технологічний процес за технологічною схемою із залученням 

усіх допоміжних служб і цехів, які забезпечують виробництво певної 
продукції; 

− працювати на основних робочих місцях апаратника при підтриманні 
сталого технологічного режиму, а також у пусковий період, при зупинках 
та при аварійних ситуаціях; 

− вести операційну документацію апаратника та виконувати операційний 
контроль на відповідній стадії виробництва. 

 
 

2 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 

При проходженні практики студентам  належить вивчити виробничу 
діяльність певного цеху за індивідуальним завданням у загальній структурі 
всього підприємства і скласти звіт про практику за таким переліком питань, що 
вивчаються:  

1. Загальна та технологічна частина. 
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1.1. Загальна характеристика підприємства. 
1.2. Допоміжні цехи та служби підприємства. 
1.3. Загальна характеристика цеху. 

1.4. Характеристика продукції. 
1.5. Характеристика сировини та допоміжних матеріалів. 
1.6. Опис технологічного процесу виробництва (додається назва 

продукції). 
1.7. Норми технологічного режиму. 
1.8. Матеріальний баланс виробництва. 
1.9. Опис устаткування цеху або відділення. 

2. Охорона навколишнього середовища. 
3. Контроль якості продукції та сировини. 
4. Економічна частина. 
5. Охорона праці на виробництві. 
6. Автоматизація виробничих процесів. 
7. Шляхи раціоналізації та удосконалення виробництва. 
8. Список літератури. 
 
Додатки: 

1. Технологічна схема виробництва. 
2. Креслення заданого апарата за заданою темою. 
3. Ескізи устаткування, що належить до заданого відділення. 
4. Зразки технічної документації, які використовують у відділенні. 
5. Посадові інструкції апаратника основних стадій процесу. 
6. Інструкції апаратнику на випадок аварійних ситуацій.  
Примітка. Усі наведені вище розділи обов'язкові для звіту про практику 

будь-якого виробництва. 

 
2.1 ЗМІСТ ЗВІТУ 

 
2.1.1 Загальна характеристика підприємства 
У першому розділі звіту надати дані про загальну характеристику 

підприємства, яке місце воно займає серед інших підприємств харчової 
промисловості України, та яке його народногосподарське значення. Показати 
які види продукції виготовляються, де вони використовуються, їх приблизний 
об'єм. 

Навести та описати загальну структуру підприємства, взаємозв'язок, 
призначення та підпорядкованість відділів, служб і цехів. Які цехи 
відвантажують готову продукцію, хто замовники продукції. 

 
2.1.2 Допоміжні цехи та служби підприємства 
Умовно допоміжні цехи та служби підприємства можна розділити на три 

великі групи. 
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До першої із них належать цехи, служби та відділи, що забезпечують 
технологічний процес виготовлення певної продукції. 

До другої належать адміністративно-господарчі відділи. 
До третьої – відділи, що займаються побутом робітників, охороною праці 

та довкілля. 
З кожної із груп наведіть перелік цехів та відділів і коротко 

охарактеризуйте їх призначення. Так, по першій групі коротко опишіть 
складське господарство сировини та готової продукції, заводський транспорт, 
енерго-, водо- та паропостачання; ремонтно-механічну службу, відділ 
головного механіка, головного технолога, конструкторський відділ, відділ КВП 
і А та автоматизованого керування технологічним процесом, ЦЗЛ, тарний цех 
та інше. Наведіть призначення кожної із служб, яка вода використовується на 
підприємстві, як вона готується для використання, які параметри електричного 
струму та пари використовуються, які котли та парогенератори працюють на 
виробництві. 

Опишіть та дайте коротку характеристику адміністративно-господарчим 
відділам, починаючи з матеріально-технічного забезпечення підприємства і 
закінчуючи відділом збуту готової продукції. Те ж саме стосується і третьої 
групи відділів. 

 
2.1.3 Загальна характеристика цеху 
У цьому розділі описується місце цеху у загальній структурі 

підприємства, номенклатура продукції, що виробляється, які цехи і служби 
забезпечують виробничу діяльність цього цеху та які види продукції 
споживають інші цехи заводу. При описуванні цехів і служб, що забезпечують 
його діяльність, наводять витрати і параметри електричного струму, пари, води. 
Режим роботи, кількість працюючих робітників та ІТР, умови праці, наявність 
санітарно-побутових приміщень та інше. 

 
2.1.4   Характеристика готового продукту 
Характеристику готового продукту подають у такому порядку. Спочатку 

описують його призначення, хімічну формулу, ДСТУ, ТУ або інший документ 
на підставі якого він виготовляється. Крім даних які передбачені ДСТУ, 
наводять повну характеристику із довідників, спеціальної літератури, 
заводських даних ЦЗЛ. 

До показників, за якими характеризують продукцію, належать: хімічна та 
фізична будова, фізико-хімічні показники, температура кипіння, топлення, 
текучості, крихкості, деструкції, розчинність, відношення до різних 
розчинників, кислот, лугів, окислювачів та інших агресивних речовин. 

Після докладної загальної характеристики продукції наводять показники 
ДСТУ, що стосуються конкретного продукту, наданого для практичного 
ознайомлення. 



 8 

Обов'язково наводять товарний вигляд, вміст і характеристику домішок і 
побічних продуктів, вміст окремих компонентів для продукції, що являє собою 
суміш або композицію. 

Докладно описують приймальні та відпускні випробування продукції за 
ДСТУ, якими методами випробувань користуються при цьому, межі показників 
допускаються для визначення марки або сорту. Описують види тари, умови 
транспортування та зберігання, які забезпечують незмінність показників для 
виготовлення якісних виробів. 

Розділ виконується, у довільній формі при описуванні властивостей та 
будови продукту, а перелік та значення показників властивостей заносять у 
таблицю. Пропонується така форма таблиці: 

 
Таблиця 1 

Властивості________________________________ 
                                            (назва продукту) 

 
Виконуючи цей та наступний розділи обов'язково записуйте літературне 

джерело із якого ви берете той чи інший показник, будь то довідник, 
монографія, підручник, енциклопедія, регламент виробництва, технічний 
проект та інше.  

Без посилання на літературні джерела фізико-хімічні показники 
вважаються недійсними. 

 
2.1.5 Характеристика сировини та допоміжних продуктів 
У цьому розділі наводять властивості всіх речовин, що використовуються 

в технологічному процесі при виготовленні заданої речовини. При описуванні 
цих речовин треба визначити: 

− призначення; 
− хімічну будову; 
− вміст основної речовини; 
− вміст та вид домішок; 
− товарний вигляд та тару, в якій вони транспортуються в цех; 
− агрегатний стан, температури кипіння, топлення, деструкції; 
− теплофізичні показники: теплоємкість, теплопровідність, теплота 

конденсації, теплота топлення, теплота розчинення, теплота 
випаровування; 

− ГДК (гранично допустима концентрація) відповідної речовини в робочій 
зоні і в навколишньому середовищі (повітрі і поверхневих водах); 

Назви показників 
Розмірність 
показника 

Значення 
показника 

Література 
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− фізико-хімічні показники за якими контролюють якість сировини, що 
надходить у цех, хто їх контролює та якими методами. 
На деяких виробництвах деякі речовини; перед використанням очищають   

перегонкою, фільтруванням, відстоюванням та інше. Тому метод підготовки 
сировини перед використанням треба описати. 

 
2.1.6  Опис технологічного процесу виробництва 
Опис технологічного процесу починають з короткої характеристики 

процесу. Потім перелічують стадії технологічного процесу і послідовно, стадія 
за стадією описується технологія, починаючи з підготовки сировини до 
прийняття готової продукції до складу. 

Усі стадії технологічного процесу умовно можна поділити на транспорті, 
фізико-механічні (грануляція /подрібнення/, розчинення, випарювання, 
ректифікація, сушіння) та хімічні (де відбуваються хімічні перетворення).  

Хімізм процесу, якщо хімічні перетворення спостерігаються тільки на 
одній стадії, можна подати відразу після загальної характеристики методу 
синтезу. 

Докладно дають механізм основної реакції, усі можливі та другорядні 
реакції. Обов'язково відзначають ступінь перетворення. 

При описуванні технологічного процесу головна увага приділяється 
послідовності різних операцій: 

− завантаження кожного компонента, нагрівання та охолодження; 
− послідовність проходження речовин із реактора в реактор; 
− які засоби транспортування та методи дозування речовин 

використовуються; 
− докладно визначають методи контролю та його частоту, особливо при 

доведенні до нормативів тих показників, від яких залежить якість 
продукції. 
Такі показники як тривалість окремих операцій, перебування речовин у 

реакторах, температура та маса речовин при завантаженні або їх концентрації 
та співвідношення, тиск у реакторах, при описуванні технології не наводяться, 
а якщо і наводяться, то найбільш важливі. 

Звичайно всі параметри технологічного процесу зводять до однієї 
таблиці, яка оформлюється у вигляді окремого розділу – "Норми 
технологічного режиму". Засоби та методи контролю і керування 
технологічним процесом висвітлюються теж в окремому розділі звіту. 

При описуванні технологічного процесу прослідкуйте, щоб номери 
апаратів, машин, насосів та іншого устаткування співпадали з номерами 
технологічної схеми виробництва. Особливо зверніть увагу на місця викидів та 
місця утворення стічних вод (конденсат, промивка апаратів, промивка 
речовин), газових викидів, дихання апаратів та ємностей, і, якщо вони не 
позначені на технологічній схемі, обов'язково доповніть відповідними 
потоками. 
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2.1.7 Норми технологічною режиму 
Розділ можна виконати у вигляді таблиці, розподіленої на такі 

вертикальні графи, де перелічені: 
− назва технологічної операції та апарата в якій вона відбувається; 
− назва речовини, що завантажується або знаходиться в апараті; 
− маса або об'єм речовини; 
− тривалість стадії; 
− температура (початкова і кінцева); 
− тиск. 

2.1.8 Матеріальний баланс виробництва 
Матеріальний баланс виробництва у технологічному регламенті звичайно 

подається розрахованим за практичними показниками виробництва та 
завантаження в реактор або на тонну готової продукції. 

В розділі наводиться блок-схема виробництва. 
 
2.1.9 Опис устаткування цеху або відділення 
У цьому розділі наводять перелік устаткування цеху або відділення з 

докладною характеристикою основного устаткування з допоміжним 
обладнанням. 

Технічна характеристика ємкісної апаратури складається з таких 
показників: тип апарата, призначення (за технологічною схемою), повний об'єм, 
масу, матеріал (або матеріали, якщо апарат багатошаровий, емальований та 
інше), габаритні розміри, спосіб монтажу (вертикальний, горизонтальний, 
колонного типу, провисаючий). 

Для апаратів з мішалками вказують тип мішалки, частоти обертання, тип, 
потужність і марку двигуна, тип редуктора. 

Для апаратів, що гріються (охолоджуються), вказують тип обігрівальної 
сорочки (змійовика), площу теплообміну, матеріал і товщину теплоізоляції. 

Опис машин і механізмів, крім технічної характеристики, доповнюється 
їх продуктивністю, особливостями конструкції та монтажу. Особливо треба 
звернути увагу на продуктивність машин та апаратів, їх ємність, робочий об'єм, 
площу теплообміну, масу, товщину та матеріал теплоізоляції, матеріал, так як 
ці показники необхідні будуть у технологічних, теплових та механічних 
розрахунках. 

 
2.1.10 Охорона навколишнього середовища 
Охороні навколишнього середовища на виробництві приділяється дуже 

велика увага. Виробництва, що забруднюють навколишнє середовище, не 
можуть бути допущені до функціонування. У своєму звіті Ви повинні дати опис 
усіх викидів виробництва, які можуть потрапити за межі цеху. Викиди, які 
забруднюють довкілля, поділяють на рідкі (рідини), газоподібні (гази та пара 
рідин) та тверді. За цим переліком визначають місця їх утворення, назви 
викидів та їх кількість. Рідкі викиди (стічні води) можуть мати різне 
походження: це реакційна вода, фільтрати, промивна вода з апаратів та тари, 
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навіть вода після миття підлоги може бути забруднена речовинами, які 
недопустимо зливати у побутову каналізацію, газоподібні викиди утворюються 
в теплообмінниках, вакуум-насосах, при диханні апаратів та ємностей, при 
роботі повітряних транспортерів, вентиляційних викидах та інше. Тверді 
викиди у виробництві являють собою переважно пил та відходи полімерів після 
чистки машин та апаратів, де їх виробляють або переробляють, залишки на 
фільтрах та інше. 

Кожен із перелічених вище викидів треба охарактеризувати за такими 
показниками: місце їх утворення, агрегатний стан, їх кількість та склад, ГДК у 
навколишньому середовищі, методи знезараження, утилізації або доведення до 
ГДК, при якій можна випускати викиди за межі цеху або підприємства. Дати 
коротко опис методів знезараження або знешкодження викидів, які 
використовуються на діючому підприємстві, і, якщо вони не відповідають 
сучасним вимогам, рекомендувати більш сучасні та ефективні. 

 
2.1.11 Контроль якості продукції та сировини 
У цьому розділі подається організація служби стандартизації і керування 

якістю продукції. Треба перелічити види і причини браку, методи його 
усунення та запобігання, показати хто за цим слідкує та відповідає при 
проведенні технологічного процесу. Описати методи лабораторного та 
автоматизованого контролю за якістю сировини, контролю на проміжних 
стадіях процесу та контролю за якістю готового продукту. Показати як 
відхилення від прийнятих норм впливають на технологічний процес, які 
технологічні фактори мають найбільший вплив на якість готової продукції і 
продуктивність виробництва. 

 
2.1.12 Економічна частина 
У цьому розділі наводяться основні виробничі фонди, обігові засоби 

харчової промисловості, техніко-економічне та оперативне виробниче 
планування, наукова організація праці, нормування та організація оплати праці, 
організація матеріально-технічного обслуговування, техніко-економічне та 
оперативне виробниче планування, собівартість продукції та шляхи її 
зниження, ціни і ціноутворення. 

 

2.1.13 Охорона праці на виробництві 
Розділ являє собою окрему частину звіту, який рекомендується викласти 

у звіті в такій послідовності: структура служби охорони праці і пожежної 
безпеки, підприємства, її підпорядкованість, хто нею керує і хто відповідає. 
Коротко подайте права та обов'язки цих служб. Далі те ж саме опишіть 
стосовно цеху, в якому ви проходите практику. 

Продовженням розділу має бути характеристика небезпечних та 
шкідливих виробничих факторів, які спостерігаються, або можуть 
спостерігатись у цеху. Це стосується сировини, проміжних продуктів і готового 
продукту, про які треба знати їх токсичність, характер дії на організм людини, 
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гранично-допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин, що 
використовуються в цеху. 

Наявність інших шкідливих та небезпечних факторів, які можуть 
зустрітись у цеху. Це, насамперед, наявність рухомих частин машин та 
апаратів, транспортних засобів, які можуть призвести до травматизму, 
можливість ураження електричним струмом. До шкідливих факторів, які діють 
на організм працюючих, належать наявність вібрації та шуму. 

Особливу увагу треба звернути на протипожежні заходи в цеху, 
небезпечні місця, де може виникнути пожежа.  

 
 
2.1.14 Автоматизація виробничих процесів 
Матеріали з автоматизації виробничих процесів містять автоматичні 

системи регулювання, засоби виміру температури, засоби виміру тиску, засоби 
виміру витрат, засоби виміру рівня, засоби виміру складу властивостей 
речовин. 

 
2.1.15 Шляхи раціоналізації та удосконалення виробництва 
На основі вивчення технології виробництва харчового продукту, 

визначеного завданням, устаткування та його обладнання, організації праці, 
літератури та консультацій з керівниками практики можна зробити деякі 
висновки щодо можливості удосконалення виробництва. Це може бути: 
удосконалення технологічного процесу, технологічної схеми, вибір більш 
продуктивного устаткування, апаратів більшої місткості, застосування сучасних 
методів керування технологічним процесом та механізації трудомістких 
процесів. 

Вибрані вами заходи удосконалення виробництва повинні бути 
спрямовані на зменшення витрат сировини, збільшення якості продукції, 
збільшення продуктивності, зменшення втрат енергоносіїв на одиницю 
продукції, покращення умов праці, зменшення викидів у навколишнє 
середовище, у тому числі за рахунок нових технологій їх знешкодження. 

 
 

З ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ 
 

3.1 Технологічна схема виробництва 
Технологічна схема виробництва, що додається до звіту, повинна 

докладно висвітлювати весь технологічний процес виробництва заданого 
продукту від завантаження та підготовки сировини до завантаження та 
відправлення продукції замовнику. 

На технологічній схемі повинна бути, крім технологічних потоків 
сировини,  проміжних  продуктів та  готової продукції, обв'язка апаратів  
комунікаціями нагрівання та охолодження, промивання апаратів, дихання, 
комунікації інертних газів та вакуумних ліній. 
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Усі комунікації та устаткування на технологічній схемі повинні мати 
запірну та регулюючу арматуру, контрольно-вимірювальні прилади та прилади 
керування технологічним процесом. На технологічній схемі діючого 
виробництва може бути устаткування, що не входить до складу того 
виробництва, на якому відбувалось проходження практики. А може статись так, 
що для виробництва деяких апаратів або технологічних ліній буде обмаль. 
Наприклад, у разі раціоналізації та технічного переоснащення виникає потреба 
в установці нових апаратів, контрольно-вимірювальних приладів та інше.          
У таких випадках при консультації із цеховим керівником практики треба 
удосконалити технологічну схему; вилучити непотрібні або малопродуктивні 
апарати, поставити нові, визначивши заздалегідь їх місця на технологічній 
схемі. 

Технологічна схема повинна мати докладну специфікацію устаткування і 
його обладнання із визначенням типу, марки, призначення; головних 
показників продуктивності, об'єму, габаритів і кількості з нумерацією, що 
збігаються на технологічній схемі. 

 
3.2  Креслення основного апарату 
Креслення основного апарата являє собою збірне креслення з докладною 

технічною характеристикою і розмірами, необхідними для теплових 
розрахунків і розрахунків міцності корпуса і днища. 

Вибраний апарат повинен відповідати вимогам технологічного процесу за 
температурою, тиском в апараті і сорочці, за корозійною стійкістю, не повинен 
бути занадто малої ємкості або старої конструкції. 

 
 

4 ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ 
 

Звіт про технологічну практику прирівнюється до звичайної текстової 
технічної документації, тому його оформлення виконується згідно з вимогами 
ГОСТ 2.106-68 "Текстовые документы" і ГОСТ 2.105-79 "Общие требования к 
текстовым документам". Короткий витяг з названих ГОСТ-ів (ДСТУ) і форма 
титульного аркуша подаються в додатку до програми практики. 

Звіт з усіма додатками перевіряється, оцінюється і підписується цеховим 
(безпосереднім) керівником практики. Цеховий керівник у щоденнику подає 
виробничу характеристику, в якій оцінює роботу студента за трьома показ-
никами: 

1) знання   технології,   устаткування,   керування   виробничим   процесом, 
техніку безпеки; 

2) оцінка роботи студента як дублера; 
3) правильність оформлення і повнота звіту за вимогами програми та ГОСТ 

або ДСТУ. 
Звіт перевіряється керівником практики від університету і керівником від 

підприємства. Оцінюється його повнота та правильність оформлення за 



 14 

вимогами програми і студент допускається (не допускається) до здачі заліку з 
практики з оцінкою. 

Головні питання, за якими приймається залік, перелічені у першому 
розділі програми практики (ЗНАТИ Й УМІТИ). 

Студент не допускається до заліку у разі невиконання програми практики, 
неохайного оформлення звіту, відхилення від вимог програми практики до 
оформлення звіту, або неповноти зібраного матеріалу (відсутність необхідних 
даних або креслень для виконання звіту). При вчасному (у запропонований 
термін часу) виправленні недоліків студент допускається до здачі заліку. 

У разі одержання незадовільної оцінки під час заліку, вважається, що 
студент недостатньо працював під час практики, не вивчив усіх питань 
програми практики або не зібрав необхідний матеріал для звіту. 

При "незадовільній" оцінці практики повторне здавання заліку не 
допускається. У цьому разі від кафедри пишеться рапорт у деканат і проректору 
з навчальної роботи і вирішується питання про повторне проходження 
практики або про подальше перебування в університеті. 
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Додаток А (обов’язковий) 

 
Загальні вимоги до текстових документів 

 
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1 Текстова технічна документація оформляється на стандартних 

аркушах формату А4 (297×210 мм). Кожен аркуш обмежують рамкою, яка 
розмішується на 20 мм зліва від краю аркуша і на 5 мм справа, зверху і знизу. 

1.2 Формат А4 розташовується тільки  вертикально (головний надпис 
/штамп/ тільки внизу аркуша). 

1.3 Основний надпис для заголовного, першого аркуша, де розміщено 
зміст, і аркушів з яких починаються розділи, виконується за формою 2 
(40×185), усі наступні аркуші за формою 2а (15×185). 
 

У графі 1 розміщують шифр документа, що має такі складники:  
− академічна група;  
− рік;  
− шифр напряму підготовки або спеціальності;  
− порядковий номер документа;   
− вид документа.  

Шифр пояснювальної записки буде мати такий вигляд: 
 

3ТВМС59(ТЖ).2014.6.051701.001.ЗВ 

 

− У графі 2 пишуть на першому аркуші назву (скорочену назву цеху та 
підприємства, на якому відбувалось проходження практики), наприклад, 
”Цех виробництва маргарину  Запорізького жиркомбінату”. На аркушах, з 
яких починаються розділи, у графі 2 – назву розділу. 

− У графі 3 пишуть назву ВУЗу, кафедри та групи. У графі "Літера" пишуть 
скорочену назву документа (ЗВ). У графі "Арк" – порядковий номер 
аркуша. У графі "Аркушів" – загальну кількість аркушів (заповнюють 
тільки на першому аркуші). 
1.4 Текст документа може виконуватись рукописним (креслярським 

шрифтом), машинописним або комп'ютерним способом на одній сторінці 
аркуша через  півтора чи два інтервали. 

1.5  Шрифт повинен бути чорного кольору висотою не менше 2,5 мм. 
1.6  Відстань від рамки до границь тексту на початку і в кінці рядків не 

менше 3 мм. 
1.7  Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або 

нижньої сторони рамки повинна бути не менше 10 мм. 
1.8  Абзаци в тексті починають відступом, що дорівнює п’яти літерам (15 

– 17 мм). 
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2 ПОБУДОВА ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 
 

 2.1 Текст документа при необхідності розділяють на розділи і підрозділи. 
2.2 Розділи повинні мати порядкові номери у межах усього документа, 

позначені арабськими цифрами без крапки і записані з абзацного відступу. 
2.3 Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається із номера розділу і підрозділу, роз'єднаних 
крапкою. У кінці номера підрозділу крапка не ставиться. Розділи, як і 
підрозділи, можуть бути складені із декількох пунктів. 

2.4 Якщо документ не має підрозділів, то нумерація пунктів у ньому 
повинна бути в межах кожного розділу і номер пункту повинен складатись із 
номерів розділу і пункту, розподілених крапкою. У кінці номера пункту крапка 
не ставиться, наприклад: 

 
1 Технологічна частина 
1.1 
1.2            Нумерація пунктів першого розділу документа 
1.3 
2  Теплові розрахунки 
2.1  
2.2        Нумерація пунктів другою розділу документа 
2.3  
 
2.5 Якщо документ має підрозділи, то нумерація пунктів повинна бути у 

межах підрозділу і номер пункту повинен бути складений із номерів розділу, 
підрозділу і пункту, розділених крапками, наприклад: 

 
3.   Методи випробовувані, 
3.1 Апарати, матеріали та реактиви 
3.1.1 
3.1.2                 
3.1.3 
3.2 Підготовка до випробовувань 
3.2.1 
3.2.2  
3.2.3 
 
2.6 Якщо розділ або підрозділ складається із одного пункту, він також 

нумерується.  
2.7 Якщо текст розподіляється тільки на пункти, вони нумеруються 

порядковими номерами у межах документа. 
2.8 Пункти при необхідності можуть бути розбиті на підпункти, які 

повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного пункту, наприклад: 
4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 і так далі. 

Нумерація пунктів першого підрозділу третього 
розділу документа 

Нумерація пунктів другого підрозділу третього 
розділу документа 
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2.9  Всередині пунктів або підпунктів можуть наводитися переліки. 
2.10 Перед кожною позицією переліку треба ставити риску (дефіс) або, 

при необхідності посилання на один із елементів цього переліку, рядкові букви 
або арабські цифри, після яких ставляться дужки, а запис виконується з 
абзацного відступу. 

2.11 Кожен пункт, підпункт і переліки записують з абзацного відступу. 
2.12 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти, як 

правило, заголовків не мають. 
2.13 Заголовки треба друкувати з прописної букви без крапки на кінці і 

не підкреслюючи. Переноси слів у заголовках не допускаються. Якщо 
заголовок складено із двох речень, їх розділяють крапкою. 

2.14 Відстань між заголовком і текстом повинна бути 2 інтервали (при 
наборі на друкарській машинці) або 15 мм – рукописним способом. 

2.15 Відстань між заголовками розділу і підрозділу – 1 інтервал або 8 мм 
– рукописним способом. 

2.16 Кожен розділ текстового документа рекомендується починати з 
нового аркуша (сторінки). 

2.17 У кінці текстового документа наводять список літератури, яка була 
використана при його складанні. Виконання списку і посилання на нього в 
тексті виконується за ГОСТ 7.32-79. Список літератури включають у зміст 
документа. 

2.19  Нумерація сторінок документа і додатків повинна бути наскрізна. 
 
 

3 ВИКЛАДЕННЯ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА 
 

 3.1   В тексті документа на допускається: 
− використовувати звороти розмовної мови, техніцизми, професіоналізми; 
− використовувати для одного і того ж поняття різні науково-технічні 

терміни; 
− використовувати позначення одиниць фізико-хімічних величин, якщо 

вони використовуються без цифр, за винятком одиниць фізико-хімічних 
величин у головках та боковиках таблиць, і в розшифруваннях буквених 
позначень, що входять у формули і рисунки; 
  3.2 У тексті документа, за винятком формул, таблиць і рисунків, не 

допускається: 
− використовувати математичний знак мінус (-) перед від'ємними 

значеннями величин (треба писати слово "мінус"); 
− використовувати без числових значень математичні знаки, наприклад > 

(більше) <(менше) = (рівно) > (більше або рівно) < (менше або рівно) * 
(не рівно) = (приблизно рівно), а також знаки № (номер), % (відсоток); 

− використовувати індекси стандартів, технічних умов та інших документів 
без реєстраційного номера. 
 3.3 Перелік дозволених скорочень слів встановлений у ГОСТ 2.316-79. 
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 3.4 Умовні буквені позначення, зображення або знаки повинні 
відповідати прийнятим у чинному законодавстві і державних стандартах.          
У тексті документа перед позначенням параметра дають його пояснення, 
наприклад "Тимчасовий опір розриву". 

При необхідності використання умовних позначень відсутніх у 
стандартах, їх треба пояснити в тексті або в переліку позначень і прийнятих 
специфічних термінів, який розташовується перед списком літератури. 

3.5 В документі необхідно використовувати стандартизовані одиниці 
фізичних величин, їх найменування і позначення у відповідності з ГОСТ 8.417-
93. 

3.6 Числові значення величин виробів одного найменування або 
використання треба вказувати з однаковим ступенем точності, тобто з 
однаковою кількістю десятинних знаків, наприклад 1,50; 1,75; 2,00. Дробові 
числа необхідно переводити у десятинні, крім розмірів у дюймах. 

3.7 Формули документа (хімічні та математичні) повинні нумеруватися 
наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записують на рівні формули 
справа в круглих дужках. 

Посилання в тексті на порядкові номери формул дають у дужках, 
наприклад, "у формулі (1)". 

У математичних формулах треба використовувати позначення символів у 
відповідності з державними стандартами. Пояснення символів і числових 
коефіцієнтів, що входять у формулу, якщо вони не згадувались у тексті, 
повинні наводитися безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу 
треба давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведені у 
формулі. Перший рядок пояснення повинен починатися із слова «де» без 
двокрапки після нього. 

 
Приклад – Густину кожного зразка р, кг/м3, визначають за формулою: 
 

 
 
де  m – маса зразка, кг; 
V – об'єм зразка, м3. 
 
Формули, які записані одна за одною і не розділені текстом, розділяють 

комами. 
3.8 Переносити формули на наступну сторінку допускається тільки на 

знаках операцій, що виконуються, причому, знак на початку наступного рядка 
повторюють. 

3.9 Дозволяється нумерація формул у межах розділу. У цьому випадку 
номер формули складається із номера розділу і порядкового номера формули, 
розділених крапкою, наприклад (3.1). 

3.10. Порядок викладення в документах математичних рівнянь такий же, 
як і формул. 
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4 ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ І ДОДАТКІВ 
 

4.1 Ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту документа (мож-
ливо ближче до відповідних частин тексту), так і в кінці його. Ілюстрації по-
винні бути виконані у відповідності з вимогами стандартів ЕСКД і СПДС. 
Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, варто нумерувати арабськими 
цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається 
"Рисунок ". 

Припускається нумерувати ілюстрації в межах розділу, у цьому випадку 
номер ілюстрації складається із номера розділу і порядкового номера 
ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад, рисунок 1.1. 

При посиланнях на ілюстрації треба писати "у відповідності з рисунком 
2" (при наскрізній нумерації) і "у відповідності з рисунком 1.2" (при нумерації в 
межах розділу). Ілюстрації, при необхідності, можуть мати найменування і 
пояснювальні дані (підрисунковий текст). Слово "рисунок і найменування 
поміщають після пояснювальних даних і розташовують таким чином. Рисунок 
1 – Деталі приладу. 

4.2 Якщо в тексті документа є ілюстрація, на якій, зображені складові 
частини виробу, то на цій ілюстрації повинні бути зазначені номери позицій 
цих складових частин у межах даної ілюстрації, які розташовують у 
зростаючому порядку, за винятком повторюваних позицій, а для електро- і 
радіоелементів – позиційні позначення, встановлені в схемах даного виробу. 

Зазначені дані наносять на ілюстраціях згідно з ГОСТ 2.109-79. 
4.3 Матеріал, що доповнює текст документа, припускається поміщати в 

додатках. Додатками можуть бути, наприклад, графічний матеріал, таблиці 
великого формату, розрахунки, описи апаратури і приладів, описи алгоритмів і 
програм задач, що розв'язуються на ЕОМ і таке інше. 

Додаток оформляють як продовження даного документа на наступних 
його аркушах або випускають у вигляді самостійного документа. 

4.5 Додатки можуть бути обов'язковими та інформаційними. 
Інформаційні додатки можуть бути такими, що рекомендуються, або 
довідкового характеру. 

4.6 У тексті документа на всі додатки повинні бути посилання. Ступінь 
обов'язковості додатків при посиланнях не вказується. Додатки розташовують у 
порядку посилань на них у тексті документа. 

 4.7 Кожний додаток варто починати з нової сторінки, із вказівкою 
нагорі, посередині сторінки, слова "ДОДАТОК" і його позначення, а під ним, у 
дужках, для обов'язкового додатку пишуть слово "обов'язкове", а для 
інформаційного  "що рекомендується" або "довідкове". 

Додаток повинен мати заголовок, що записують симетрично щодо тексту 
і прописної букви окремим рядком. 

4.8 Додатки позначають заголовними буквами українського алфавіту, 
починаючи з А, за винятком букв З, И, Ч, Ь. Після слова "ДОДАТОК" ставиться 
літера, що позначає його послідовність. 
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У випадку повного використання букв українського і латинського 
алфавітів допускається позначити додатки арабськими цифрами. 

Якщо в документі один додаток, він позначається "ДОДАТОК А". 
4.9 Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. 

Припускається оформляти додатки на аркушах формату А3, А4хЗ, А4х4, А2 і 
А1 за ГОСТ 2.301-79. 

 
 

5 ПОБУДОВА ТАБЛИЦЬ 
 

5.1 Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння 
показників. Назва таблиці, при її наявності, повинна відображати її зміст, бути 
точною і стислою. Назву треба поміщати над таблицею. 

При переносі частини таблиці на ту ж або інші сторінки, назву 
поміщають тільки над першою частиною таблиці. 

Цифровий, матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць у 
відповідності з рисунком 1. 

 
Таблиця 0.0                _____________________ 

(номер)                              (назва таблиці) 
   

 
 

    

     
     

 
Рис. 1. Оформлення цифрового матеріалу 

 
5.2 Таблиці, за винятком таблиць додатку, варто нумерувати арабськими 

цифрами наскрізною нумерацією. Якщо в документі одна таблиця, вона 
повинна бути позначена "Таблиця 1". 

Припускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку 
номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера таблиці, 
розділених крапкою. 
 5.3  На всі таблиці документа повинні наводитися посилання в тексті 
документа, при посиланні варто писати слово "Таблиця" із указівкою її номера. 
 5.4   Заголовки граф і рядків таблиці варто писати з великої букви, а 
підзаголовки граф – із рядкової букви, якщо вони складають одне речення із 
заголовком, або з великої букви, якщо вони мають самостійне значення. У кінці 
заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки 
граф вказують у однині. 

5.5 Таблиці зліва, справа і знизу, як правило, обмежують лініями. 
Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями не 
припускається. 
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Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, 
припускається не проводити, якщо їхня відсутність не ускладнює користування 
таблицею. 

Заголовки граф, як правило, записують паралельно до рядків таблиці. При 
необхідності припускається перпендикулярне розташування заголовків, граф. 

Шапка таблиці повинна бути відділена лінією від іншої частини таблиці. 
Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм. 
5.6  Таблицю, у залежності від її розміру, поміщають під текстом, у 

якому вперше дане посилання на неї, або на тій же сторінці, а при необхідності, 
у додатку до документа. 

Припускається поміщати таблицю уздовж довгої сторони аркуша 
документа. 

5.7  Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її по-
діляють на частини, розташовуючи одну частину під іншою або поруч, при 
цьому в кожній частині таблиці повторюють її шапку і боковик. При розподілі 
таблиці на частини припускається її шапку або боковик заміняти відповідно 
номером граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і 
(або) рядки першої частини таблиці. 

Слово "Таблиця" вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, 
над іншими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" із указівкою 
номера (позначення) таблиці. 

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається та її продовження буде на 
наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що 
обмежує таблицю, не проводять. 

Таблиці з невеликою кількістю граф можна поділяти на частини і 
розташовувати одну частину поруч з іншою на одній сторінці, при цьому 
повторюють шапку таблиці. Рекомендується розділяти частини таблиці 
подвійною лінією або лінією товщиною 2S. 

5.8 Графу "Номер по порядку" у таблицю включати не можна. Нумера-
ція граф таблиці арабськими цифрами припускається в тих випадках, коли в 
тексті документа є посилання на них, при розподілі таблиці на частини, а також 
при переносі частини таблиці на наступну сторінку. 

При необхідності нумерації показників, параметрів або інших даних 
порядкові номери варто вказувати в першій графі (боковику) таблиці 
безпосередньо перед їхнім найменуванням. 

Перед числовими значеннями розмірів і позначенням типів, марок і таке 
інше, порядкові номери не проставляють. 
 5.9 Якщо всі показники, що наведені в графах таблиці, виражені в одній і 
тій же одиниці фізичної величини, то її позначення необхідно поміщати над 
таблицею справа, а при розподілі таблиці на частини – над кожною її частиною 
згідно з рисунком 2. 
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Таблиця 0.0   ___________________________ 

                                                  (номер)                              (назва таблиці) 
                                                      У міліметрах               

   

 
 

    

     

Рис. 2 
 

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття 
заміняють буквеними позначеннями, установленими ГОСТ 2.321-84, або 
іншими позначеннями, якщо вони; пояснені в тексті або наведені на 
ілюстраціях, наприклад D – діаметр, H – висота, L – довжина. 

Показники з одним і тим же буквеним позначенням групують послідовно 
в порядку зростання індексів. 

5.10  Обмежувальні слова "більше", "не більше", "менше", "не менше" 
та інші повинні бути розміщені в одному рядку або графі таблиці з 
найменуванням відповідного показника після позначення його одиниці 
фізичного показника, якщо вони стосуються всього рядка або графи. При цьому 
після найменування показника перед обмежувальними словами ставиться кома. 

5.11  Позначення одиниці фізичної величини, загальної для всіх даних у 
рядку, варто вказувати після її найменування. 

Припускається при необхідності виносити в окремий рядок (графу) 
позначення одиниці фізичної величини. 

Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи і складається із 
одиничних слів, що чергуються з цифрами, заміняють лапками. Якщо 
повторюваний текст складається із двох і більше слів, при першому повторенні 
його заміняють словами "Теж", а далі лапками. Якщо попереднє речення є 
частиною наступного, то припускається замінити його словами "Теж" і додати 
додаткові відомості. 

При наявності горизонтальних ліній таблиці текст необхідно 
повторювати. 

Заміняти лапками повторювані в таблиці цифри, математичні знаки, 
знаки відсотка і номера, позначення марок матеріалів і типорозмірів, 
позначення нормативних документів не припускається. 

При відсутності окремих даних у таблиці варто ставити тире. Числове 
значення показника проставляють на рівні останнього рядка найменування 
показника. 

Значення показника, наведене у вигляді тексту, записують на рівні 
першого рядка найменування показника. 

Цифри в графах таблиць треба проставляти так, щоб розряди чисел у 
графі були розташовані один під одним, якщо вони належать до одного 
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показника. У одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова 
кількість десяткових знаків для всіх значень розмірів. 

При наявності в документі невеликого за обсягом цифрового матеріалу 
його недоцільно оформляти таблицею, а варто давати текстом, розташовуючи 
цифрові дані у вигляді колонок. 

 
 

6 СКЛАДАННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ 
 

У кінці документа наводиться список літератури, що був використаний 
при його написанні. Складання списку і посилань на нього в тексті виконується 
за ГОСТ 7.1-84. Список літератури включають у зміст. Подаємо найбільш 
типові випадки цитування літературних джерел. При цьому необхідно звернути 
увагу на порядок описування і розділові знаки. Приклади опису: 

 
книги: Безуглый, В.В. Электрохимия полимеров / В.В. Безуглый, 

Т.А. Алексеева – Х.: Основа, 1990. – 184 с. 
 
статті із журналів: Ходаковская, Р.Я. Стеклокристаллические материалы 

и покрытия с реакционно формируемой структурой / Р.Я. Ходаковская 
// Стекло и керамика. – 1989. – № 6. – С. 36−39. 

 
патенти: А.с. 1011529 СССР, МКИ3 C 01 G 25/02. Способ получения 

гидратированного диоксида циркония / Ю.М. Полежаев, Ю.С. Торопов (СССР). 
– № 3349042/23-26; заявл. 22.10.01; опубл. 24.12.83., Бюл. № 11. – 2 с. 

 
довідники: Справочник по охране окружающей среды / В.Г. Сахаев,          

В. Щербицкий. – К.: Будівельник, 1986. – 126 с. 
 
збірники статей: Білий, Я.І. Про можливість збереження білизни 

безборних емалевих покриттів при збільшенні кількості лужних оксидів в їх 
складі / Я.І. Білий, Н.О. Мінакова // І всеукр. наук.-практ. конфер.: тези допов. 
І всеукр. наук.-практ. конфер. студ., аспір. та молод. вчених НТУУ КПІ, ХТФ 
/ Нац. техн. унів. Укр. „Київ. політехн. унів”. – К., 2006. – С. 87-89. 

 
Посилання на літературні джерела в тексті документа звичайно 

виконують після відповідних цитувань, використання формул, висновків, 
положень, методів і таке інше. Посилання позначають номером за списком 
літератури у квадратних дужках при першому зверненні до літературного 
джерела. Якщо розділ виконаний за літературним джерелом, то можна 
посилання поставити в кінці назви розділу. 
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