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ВСТУП 
 

Переддипломна практика проводиться на 4-му курсі денної форми 

навчання та 5-му курсі заочної форми після завершення теоретичного навчання 

і здачі всіх заліків та іспитів, передбачених навчальним планом. 

Загальна тривалість практики 3 тижня. У процесі проходження цієї 

практики студенти набувають практичні навички роботи інженера-технолога, 

дублюючи роботу майстра або начальника зміни. Використання підприємством 

студентів у період переддипломної практики на роботах, не пов’язаних з 

виконання задач практики, не допускається. 

Під час перебування на практиці студенти зобов’язані:  

– підкорятися діючим на підприємстві правилам внутрішнього 

розпорядку; 

– строго додержуватися правил техніки безпеки, промсанітарії та 

протипожежної безпеки; 

– підкорятися розпорядженням керівника практики від підприємства, 

начальника цеху, майстра, начальника зміни; 

– вивчити задане виробництво, скласти звіт згідно з робочою програмою; 

– зібрати матеріал для всіх розділів дипломного проекту; 

– здати диференційний залік за підсумками практики комісії, створеної 

на підприємстві або протягом 10 днів після закінчення практики кафедральній 

комісії. 

На кожне підприємство, де проходять практику студенти, наказом по 

університету призначається керівник практики з числа викладачів кафедри. До 

його обов’язків входить: 

– розподіл студентів на робочі місця на підприємстві відповідно до тем 

дипломних проектів і робіт; 

– систематичний контроль виконання студентами календарного плану 

проходження практики; 

– консультації з питань використання програми практики, збирання 

матеріалів для звіту й дипломного проекту; 

– контроль знань студентів з технології, устаткування, управління 

технологічними процесами, техніки безпеки; 

– приймання заліків з практики на підприємстві або у вузі. 

Після прибуття студентів на практику наказом по підприємству 

призначаються керівники практики окремих студентів з числа інженерно-

технічного персоналу цеху, технічного відділу тощо. До їх обов’язків входить: 

– ознайомитися з програмою практики, індивідуальним завданням 

студента й темою дипломного проекту; 

– здійснювати безпосереднє керівництво й контроль проходження 

практики студентом; 

– консультувати студентів з усіх виникаючих виробничих питань; 

– на практичних прикладах діючого устаткування пояснити технологію 

виробництва та управління технологічним процесом; 
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– рекомендувати студентам літературу, технічну документацію та інші 

матеріали для виконання програми практики й складання звіту; 

– допомогти студентам у збиранні матеріалів для дипломного проекту. 

Рекомендувати перспективні технічні рішення для удосконалення 

технологічного процесу, підвищення якості продукції, збільшення потужності 

виробництва, зниження собівартості, удосконалення автоматизації, механізації 

й поліпшення управління технологічним процесом; 

– у кінці проходження практики скласти виробничу характеристику 

студента, оцінити за п’ятибальною системою результати дублювання, якість і 

повноту звіту з практики. 
 

1 МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Мета переддипломної практики – закріпити й розширити теоретичні 

знання, одержані студентами при вивченні фундаментальних 

загальнотехнічних і спеціальних дисциплін; набути навички роботи інженерно-

технічного персоналу цеху за фахом; зібрати матеріал для дипломного 

проектування. 

Задача практики – вивчити конкретний технологічний процес і 

устаткування основних ліній з виробництва пластмас, лакофарбових матеріалів, 

синтетичних смол та інших високомолекулярних сполук. Вивчити роботу 

технологічно пов’язаних з основним допоміжних цехів; узагальнити, 

систематизувати, укріпити й поглибити знання з дисциплін “Технологія 

виробництва ВМС”, “Устаткування заводів з виробництва ВМС”, “Організація, 

планування та управління підприємством”, “Автоматика та автоматизація 

виробничих процесів”, “Охорона праці”; освоїти найновіші досягнення науки й 

техніки та порядок впровадження їх; ознайомитися з питаннями організації 

науково-дослідницької роботи, патентознавства й винахідницької діяльності на 

підприємствах з виробництва пластмас, лакофарбових матеріалів, синтетичних 

смол та інших високомолекулярних сполук; вивчити функціональні обов’язки 

ІТП; набути практичні навички, знання та уміння професійної, організаторської 

і виховної роботи у колективах промислових підприємств з виробництва 

пластмас, лакофарбових матеріалів, синтетичних смол та інших 

високомолекулярних сполук; зібрати матеріал для дипломного проекту. 

Внаслідок проходження практики студенти повинні: 

Знати: 

– структуру підприємства, основних і допоміжних цехів, структуру 

управління підприємством; 

– технологію та устаткування з виробництва пластмас, лакофарбових 

матеріалів, синтетичних смол та інших високомолекулярних сполук; 

– систему контролю та автоматичного управління технологічними 

процесами; 

– постачальників сировини, матеріалів і споживачів готової продукції; 

– техніку безпеки й протипожежну техніку у цеху; 

– відходи виробництва на всіх стадіях, шляхи їх утилізації або 

знешкодження, заходи з охорони навколишнього середовища; 
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– техніко-економічні показники роботи цеху /комбінату/; 

– посадові інструкції майстра, начальника, технолога зміни; 

– технічну документацію, яку оформляють майстер, технолог, начальник 

зміни; 

– вузькі місця виробництва, шляхи їх усунення та удосконалення 

виробництва. 

Вміти: 

– розробити та обґрунтувати технологічну схему виробництва й підібрати 

устаткування з урахуванням найновіших досягнень науково-технічного 

прогресу, охорони навколишнього середовища та ефективності використання 

енергетичних і сировинних ресурсів; 

– проводити розрахунки завантажень, матеріальні і теплові розрахунки, 

розрахунки продуктивності основного й допоміжного устаткування; 

– виконати техніко-економічне обґрунтування виробництва; 

– працювати на робочих місцях молодшого інженерно-технічного 

персоналу цеху (майстра, начальника зміни, змінного технолога) з 

обслуговування технологічного процесу; 

– вести технічну документацію на вказаних робочих місцях. 
 

2 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 

Під час проходження практики студент повинен вивчити такі питання: 

2.1 Стисла історія заводу та перспективи його розвитку. 

2.2 Загальна характеристика та структура цеху з виробництва полімерів 

або лакофарбових матеріалів. 

Народногосподарське значення продукції, що випускається, її споживачі. 

Характеристика асортименту продукції, у тому числі річний випуск.  

Характеристика асортименту продукції, що виробляється в цеху ДСТУ 

(ГОСТи та ТУ) на матеріали, джерела сировини. 

Технологічний процес виробництва (від складу сировини до складу 

готової продукції). Особливості технологічного процесу, його стадії, 

технологічні параметри. Норми та контроль технологічним процесом і засоби 

його автоматизації.  

Основне обладнання (модель, тип, продуктивність, потужність, що 

споживається; перелік та опис комплектуючого обладнання). Режим роботи та 

обслуговування обладнання, правила його експлуатації, техніка безпеки, схема 

аварійної зупинки. Норми обслуговування та графіки ремонту обладнання. 

Транспортні засоби. Характеристика внутрішньоцехового пневматичного 

транспорту, принцип його дії. 

Обов’язки робітників основних професій (технолога, майстра, начальника 

зміни, контролера ВТК, лаборанта цехової лабораторії). 

Причини можливих відхилень технологічного режиму від норми, шляхи 

їх усунення. Аварійні ситуації. Правила пуску та зупинки обладнання. 

Організація робочого місця. 

“Вузькі місця” у цеху та шляхи усунення. При вивченні цих питань 

необхідно використовувати матеріали плану підприємства з розвитку нової 
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техніки, план організаційно-технічних заходів, передовий досвід. 

Практикант повинен проаналізувати діючий технологічний процес, 

допомогти цеху в удосконаленні технології процесу, тобто внести відповідні 

пропозиції, зафіксувати їх у своєму звіті. 

Знати технологічну схему виробництва, компоновку обладнання (план). 

Надати технологічну карту типового виробу. 

2.3 Стандартизація та контроль якості сировини, матеріалів і готової 

продукції. Методи проведення основних аналізів і випробувань. Стандарти та 

методи випробувань. Точки контролю, засоби відбирання проб, частота. 

Категорії якості. 

2.4 Охорона праці. Заходи з техніки безпеки, промсанітарії та 

протипожежної профілактики. Шкідливі виділення. Засоби індивідуального 

захисту. 

2.5 Охорона навколишнього середовища. Утилізація відходів 

виробництва, використання вторинної сировини в цеху. Стічні води. Очищення 

стічних вод. Використання оборотних циклів. Використання технічної води у 

замкненому циклі технологічного процесу. 

2.6 Контроль процесами. Параметри, що контролюються та регулюються. 

Тип і технічна характеристика контрольно-вимірювальних приладів. 

2.7 Основні техніко-економічні показники роботи цеху. Продуктивність 

та собівартість продукції. 
 

3 НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ТА ЕКСКУРСІЇ 
 

Для студентів повинен бути організований цикл лекцій з окремих 

науково-технічних та економічних питань. Лекції читають керівники практики 

від університету, фахівці та новатори виробництва. 

Приблизна тематика лекцій: 

1 Історія розвитку заводу, його досягнення в технічному прогресі галузі. 

2 Сучасний стан виробництва та перспективи його розвитку. 

3 Механізація та автоматизація. 

4 Охорона навколишнього середовища. 

5 Трудове законодавство. 

6 Утилізація відходів виробництва. 

7 Питання стандартизації, контролю якості сировини та продукції. 

Керівники практики від університету проводять зі студентами семінарські 

заняття. 
 

Теми семінарських занять 

Методика розрахунків необхідної кількості сировини (матеріальні 

витрати). 

Методика розрахунків основного та допоміжного технологічного 

обладнання.  

Принципи компоновки обладнання на дільниці з виробництва полімерів і 

лакофарбових матеріалів. 

Керівники практики від університету та підприємства спільно 

організують екскурсії по заводу і на інші підприємства. 
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4 КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

 Стадії практики Кількість днів 

1 Прямування до місця практики 

Оформлення та одержання перепустки 
2–3 

2 Інструктаж з техніки безпеки 

Загальне знайомство з підприємством, екскурсії 
3 

3 Участь у виконанні виробничих завдань на 

робочому місці 

Дублювання посад майстра, технолога, начальника 

зміни 

9 

4 Навчальні заняття 2 

5 Оформлення та складання звіту з практики 2 

6 Оформлення щоденника щоденно 

7 Здача перепустки, літератури та майна підприємства 1 

8 Від’їзд з підприємства 1–2 

 

На протязі всього періоду практики студент збирає матеріал, необхідний 

для дипломного проекту та написання звіту. Періодично у щоденнику студент 

записує зроблену роботу. Рекомендується також вести робочий журнал, у який 

заносити витяги з технологічної документації, ескізи устаткування, схеми 

комунікацій, автоматизації технологічного процесу, ескізи компоновки 

устаткування, показання приладів і свої спостереження, а також дані, одержані 

при виконанні на підприємстві дослідницької роботи, результати 

експериментальних досліджень. 

 

5 ЗВІТ ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ 

 

5.1 Вимоги до оформлення звіту 

У процесі проходження практики студенти складають звіт про 

переддипломну практику. У звіті необхідно висвітлити всі питання, що 

передбачені розділом “Зміст практики” цієї програми. 

У звіті (а також у щоденнику практики) повинна знайти відображення 

конкретна робота, що виконана студентом під час практики. 

Працюючи на робочому місці, студент зобов’язаний у звіті про практику: 

– надати відомості з технологічного процесу на даній дільниці; 

– описати свої дії, що передбачені посадовими інструкціями при 

нормальній роботі обладнання, його запуску, зупинці та в аварійних ситуаціях; 

– зазначити причини основних відхилень технологічного режиму та 

шляхи їх усунення; 

– привести, як приклад, змінні листи режиму або змінні рапорти. У 

примітці вказати, які саме параметри регулювались студентом; 

– по можливості, навести дані про кількість продукції, що вироблена 

цехом, установкою, машиною, що обслуговувалась студентом під час роботи на 

робочому місці. 
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Звіт треба оформляти акуратно та розбірливо. Він прирівнюється до 

текстової технічної документації і повинен оформлятися відповідно до такої 

документації. 

Обсяг звіту – приблизно 60–80 стандартних аркушів (формату А4). 

Звіт повинен бути написаний від руки чорним або фіолетовим чорнилом  

(або надрукований), повинен мати титульний аркуш (див. додаток 1), зміст на 

с.1 (див. додаток 2) з штампом (див. додаток 2).  

Кожна наступна сторінка повинна мати рамку з малим штампом (див. 

додаток 2). Поля на аркушах: ліворуч – 20 мм від краю аркуша; зверху, знизу та 

справа – 5 мм. 

Основні розділи звіту виділяються наскрізною нумерацією арабськими 

цифрами з крапкою. 

Назви розділів повинні бути стислими, відповідати змісту та записуватись 

у вигляді заголовка великими літерами. 

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номери підрозділів 

складаються з номерів розділу та підрозділу. У кінці номера пункту крапка не 

ставиться, наприклад: 

2 Опис технологічного процесу 

2.1 Підготовка сировини та матеріалів 

2.2 Полімеризація 

Звіт подається керівнику практики на заводі для перевірки, оцінки його 

якості, написання відгуку та підпису. Одночасно студент зобов’язаний подати 

щоденник, в якому керівник практики пише характеристику та дає висновок 

про роботу студента під час практики. 

Звіт оцінюється за стобальною системою. 

Обов’язково підпис керівника від підприємства, його висновок про звіт 

та щоденник засвідчуються печаткою підприємства. 

 

5.2 Звіт з переддипломної практики повинен мати такі розділи: 

Вступ 

1 Історія, структура й перспективи розвитку підприємства. 

Характеристика району його спорудження. 

2 Характеристика сировини, матеріалів і готової продукції. 

3 Опис технологічного процесу. 

4 Специфікація устаткування. 

5 Норми технологічного процесу й контроль виробництва, автоматизація 

виробництва. 

6 Матеріальний баланс виробництва. 

7 Внутрішньоцеховий транспорт. 

8 Характеристика будівлі та основних виробничих приміщень.  

9 Охорона праці, техніка безпеки й протипожежна техніка. 

10 Охорона навколишнього середовища. 

11 Економіка, організація й планування виробництва. 
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Додатки: 

1 Технологічна схема виробництва. 

2 Креслення заданого апарату. 

3 Креслення планів і розрізів цеху. 

4 Посадові інструкції інженерно-технічних працівників цеху (технолога, 

майстра, начальника зміни). 

5 Зразки технічної документації цеху. 

 

5.2.1 Вступ 

 

У вступі необхідно коротко висвітлити загальну характеристику цеху, 

яке місце він займає на підприємстві, дається загальна характеристика 

продукції цеху, яка в ньому випускається, її значення, попит і призначення. 

Необхідно описати зв’язки цеху з іншими виробництвами підприємства за 

сировиною та готовою продукцією, коротко описати, які цехи та служби 

підприємства забезпечують задане виробництво сировиною, водою, паливом, 

електроенергією, тарою. 

 

5.2.2 Історія, структура й перспективи розвитку підприємства 

 

У цьому розділі коротко наводиться історія підприємства, послідовність 

будівництва та введення в дію основних виробничих цехів, етапи нарощування 

потужностей з виробництва пластмас, лакофарбових матеріалів, синтетичних 

смол та інших високомолекулярних сполук. Наводиться структура 

підприємства, його основні й допоміжні цехи, зв’язок між ними. Коротко 

дається характеристика економічного стану підприємства, контингент 

робітників та ІТП, умови їх праці, соціальна забезпеченість і захищеність. 

Розглядаються перспективи розвитку підприємства, плани реконструкції, 

технічного переозброєння окремих виробництв, розширення їх, будівництва 

нових виробництв. 

 

5.2.3 Характеристика сировини, матеріалів і готової продукції 

 

У цьому розділі спочатку описують всю продукцію, що виробляється у 

цеху, із зазначенням їх призначення, об’ємів випуску, нормативно-технічної 

документації, за якою вона випускаються.  

Більш докладно описують полімер, виробництво якого визначене 

завданням на дипломне проектування. З нормативно-технічної документації 

(ГОСТи, ДСТУ і ТУ), довідкової і спеціальної літератури наводяться всі 

можливі показники, що характеризують готову продукцію:  

–  хімічна та фізична будова макромолекули (емпірична та структурна 

формули, будова та вміст кінцевих та функціональних груп, вміст розгалужень, 

регулярність, вміст складових або складових повторних ланок співполімерів та 

ін.); 

–  фізико-хімічні показники полімеру (молекулярна маса, молекулярно-
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масовий розподіл, температури склування, топлення, текучості, крихкості, 

деструкції, розчинність, відношення до різних розчинників, кислот, лугів, 

окислювачів та інших агресивних речовин); 

–  фізико-механічні показники полімеру у товарному вигляді або вигляді 

виробів. Це різні показники міцності, теплофізичні та електричні показники, та 

спеціальні показники покриттів для лакофарбових матеріалів. 

Після докладної загальної характеристики полімеру наводять показники 

ГОСТу, що стосуються конкретного полімеру. Обов'язково наводять товарний 

вигляд, вміст і характеристику домішок побічних продуктів, що знаходяться у 

полімері, вміст окремих компонентів для продукції, що являє собою суміш або 

композицію. Це стосується лакофарбових матеріалів, смол, емульсій, суспензій. 

Наводяться методи приймальних і відпускних випробувань, методи 

аналізу й граничні показники за сортами, умови транспортування і зберігання. 
 

5.2.4 Опис технологічного процесу 

 

Опис технологічного процесу треба починати з короткої характеристики 

методу виробництва, прийнятого для випуску заданого виду продукції, далі 

перелічують усі стадії технологічного процесу і потім постадійно описують 

технологію виробництва, починаючи з підготовки сировини і матеріалів до 

прийняття готової продукції до складу. 

Всі стадії технологічного процесу умовно можна поділити на 

транспортні, фізико-механічні (грануляція /подрібнення/, розчинення, 

випаровування, ректифікація, сушка) та хімічні (де відбуваються хімічні 

перетворення), тому при описі стадій процесу звертайте увагу на ці 

особливості. Уважно простежте відповідність назв і нумерації машин і апаратів 

у описі технології і на технологічній схемі, відповідність контрольно-

вимірювальних приладів і транспортних потоків.  

Описуючи кожну операцію технологічного процесу, необхідно звертати 

увагу не тільки на основний матеріальний потік, а й на наявність втрат, їх 

причини, кількість, на відходи, які утворюються на цій стадії, їх кількість, куди 

вони направляються, як використовуються. Обов’язково вказується склад 

зв’язуючих, гідрофобізуючих, зміцнюючих речовин, їх концентрація, 

співвідношення між компонентами. Ці дані дуже потрібні будуть при 

проведенні матеріальних розрахунків.  

Особливо зверніть увагу на потоки стічних вод (технологічних, 

промивних, конденсатів) і газових викидів, які не завжди докладно показують 

при описі технології та на технологічних схемах. 

При описі стадії, де відбуваються хімічні перетворення, обов'язково 

записують докладний механізм головної реакції та всіх побічних, другорядних. 

Треба відзначити також ступінь перетворення мономерів, кінетичні константи, 

теплові ефекти. 
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5.2.5 Специфікація устаткування 

 

У цьому розділі наводиться повний перелік устаткування за 

технологічною схемою, вибраною для проектування, з повною технічною 

характеристикою кожної одиниці устаткування. 

Технічна характеристика устаткування включає: назву, тип механізму 

або апарата, призначення (за технологічною схемою), ГОСТ, ДСТУ або ТУ, за 

умовами яких виготовлене устаткування, завод-виробник, продуктивність, 

особливості конструкції, тип і потужність двигунів. 

Всі машини і апарати обов’язково повинні характеризуватися 

габаритними розмірами і масою. 

Для ємкісної апаратури приводять об’єм, матеріал, діаметр, висоту; для 

апаратів з мішалками – тип мішалки, частоту обертання; для апаратів з 

обігріванням – тип теплоносія, його тиск, температуру, поверхню теплообміну. 

Розділ можна виконати у вигляді таблиці з обов’язковим 

перерахуванням усіх вказаних показників. 
 

5.2.6 Норми технологічного процесу й контроль виробництва, 

автоматизація виробництва 

 

Для одержання готової продукції необхідної якості, для безпечного 

ведення технологічного процесу, для зменшення негативної дії виробництва на 

навколишнє середовище на кожній стадії треба витримувати норми 

технологічного процесу. Вимір або регулювання температури, тиску, вологості, 

витрат матеріалів й інших параметрів технологічного процесу проводиться 

відповідними контрольно-вимірювальними приладами або засобами керування. 

Крім того, періодично відбираються проби сировини, вихідних, проміжних 

матеріалів, готової продукції, стічних вод, повітря й інших показників 

лабораторного контролю. За показами приладів, лабораторними аналізами 

судять про відповідність технологічного процесу заданим параметрам і у 

випадку необхідності корегують окремі показники, якщо керування 

здійснюється у неавтоматичному режимі. 

Основні норми технологічного процесу й контроль виробництва можна 

оформити у вигляді таблиці з такими розділами: найменування технологічної 

стадії, параметр, що контролюється, його припустимі значення, місце контролю 

або відбору проби, частота контролю, хто контролює і метод контролю. 

Треба скласти схему контролю вимірювання та автоматизації тієї 

частини технологічного процесу, яка задана у дипломному проекті як 

спеціальна. Указуються на ній та описуються у звіті датчики, прибори 

контролю і реєстрації за місцем і на загальному щиті, прибори управління, 

виконавчі механізми.  
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5.2.7 Матеріальний баланс виробництва 

 

Матеріальний баланс виробництва беруть із технологічного регламенту, 

де він складається за практичними показниками виробництва та завантаження в 

реактор або на тонну готової продукції. 

При узгодженні із керівником практики від підприємства, матеріальний 

баланс може бути удосконалений. Це необхідно для подальшого його 

використання як базову основу при розрахунках дипломного проекту. 

Допускається вносити деякі зміни на технологічній схемі або по 

технологічному режиму, що спрямовані на збільшення продуктивності та 

покращення якості продукції та умов праці.  

 

5.2.8 Внутрішньоцеховий транспорт 

 

У даному розділі описують основні транспортні засоби хімічних 

виробництв: 

–  для переміщення рідин і газів це насоси, компресори вентилятори, 

вакуум-насоси. Необхідно описати їх технічну характеристику (тип, марку, 

призначення, габарити, масу, продуктивність, напір, потужність і марку 

двигуна); 

–  для сипучих речовин використовують пневмотранспорт, який 

характеризують за призначенням, продуктивністю, потужністю вентиляторів та 

ін.; 

–  також можливе використання в цеху стрічкових транспортерів, 

конвеєрів різного типу, вантажних ліфтів, авто- і електрокарів, мостових кранів, 

кран-балок та ін. Характеристикою цих транспортних засобів є призначення, 

тип, продуктивність, потужність, вантажопідйомність, габарити, маса та 

кількість. 

 

5.2.9 Характеристика будівлі та основних виробничих приміщень 

 

У цьому розділі необхідно повністю описати будівлю, розташування 

устаткування у ньому, призначення виробничих, допоміжних й 

адміністративно-господарських приміщень. 

Спочатку описують розташування підприємства відносно до населеного 

пункту, напрям переважаючих вітрів, геологічні, гідрогеологічні умови 

майданчика. Описують конструкцію будівлі, її розміри, кількість поверхів, типи 

фундаментів, колон, стін, перекриттів, покриттів, ферм, балок, підлог, 

покрівель, вікон, дверей, воріт тощо. 

Указують сітку колон і величину прольотів, висоту поверхів. 

Далі вказують клас, ступінь вогнестійкості і довговічності будівлі, 

вибухівку, вибухово-пожежну й пожежну категорію будівлі. 

Описують компоновку устаткування, вказують, на яких поверхах 

знаходиться устаткування, що виконує ті чи інші стадії технологічного процесу. 
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Найкраще описувати розташування устаткування за технологічним 

схемою, починаючи з підготовки сировини. Частина устаткування може 

знаходиться поза приміщенням, під відкритим небом або окремим дахом, на 

виносних етажерках. 

Далі описують, які адміністративні, побутові приміщення знаходяться у 

цеху і де вони розташовані, вказують розташування майстерень, складів, комор, 

лабораторій та інших допоміжних приміщень. 

Опис будівлі доповнюють кресленнями (ескізами) планів, що 

прикладаються до звіту. На планах показують розташування основного 

устаткування, його прив’язку до осей будівлі. 

Особливо необхідно звернути увагу на те, що будівельні креслення у 

дипломному проекті займають значну частину графічної частини, тому цей 

розділ дає важливі практичні навики за правилами оформлення будівельних 

креслень і компоновки устаткування. 

 

5.2.10 Охорона праці, техніка безпеки та протипожежна техніка 

 

У цьому розділі наводять загальну характеристику виробництва за 

санітарною та пожежною безпекою, вказують категорії і класи виробничих 

приміщень за пожежо- та вибухонебезпекою, санітарні норми за шкідливістю 

речовин, що застосовуються або утворюються у виробництві, їх гранично 

припустимі концентрації (ГДК) у виробничих приміщеннях. 

Потім описують можливі шкідливі виділення у виробничих приміщеннях, 

їх кількість, склад, симптоми й наслідки дії на організм людини. Наводять 

перелік заходів з захисту працюючих від шкідливої дії хімічних речовин і пилу, 

що знаходиться у цеху, дають характеристику вентиляційних систем, їх 

повітрообмін. 

Обов’язково дають характеристику освітлення цеху та заходи з захисту 

від електричного струму, статичної електрики та протипожежні заходи. 

 

5.2.11 Охорона навколишнього середовища 

 

У даному розділі необхідно навести характеристику шкідливих викидів у 

атмосферу, місце викидів, їх склад і кількість. Дають характеристику стічних 

вод, внаслідок чого вони утворюються, їх склад і кількість. 

Для кожного із шкідливих компонентів необхідно навести значення 

гранично припустимих концентрацій у повітрі або водоймищах за межами 

цеху. 

Характеризують засоби і заходи (установки, апарати, пристрої або 

технологічні схеми), що застосовуються у цеху та на підприємстві взагалі, та 

призначені для уловлювання, переробки, знешкодження або знищення 

небезпечних для навколишнього середовища газоподібних, рідких і твердих 

викидів, описують очищення стічних вод. 
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5.2.12 Економіка, організація та планування виробництва 

 

У даному розділі висвітлюють: 

 виробничу та адміністративно-виробничу структуру підприємства, 

структуру органів керування підприємства, організацію керування цехом; 

 основні техніко-економічні показники діяльності цеху за останній 

повний рік і калькуляцію собівартості основної продукції; 

 об’єм і структуру основних виробничих фондів, ефективний фонд 

робочого часу основного технологічного устаткування, графіки ремонтів; 

 штати працюючих, штатні оклади й тарифні ставки, режим роботи 

цеху, графіки змінності, баланс робочого часу працюючих, форму організації 

праці та заробітної платні. 

Докладніше зміст цього розділу звіту викладений у методичних вказівках 

кафедри економіки. 

 

5.2.13 Оформлення додатків 

 

Технологічна схема виробництва 

 

Технологічна схема виробництва, що додається до звіту, повинна 

докладно висвітлювати весь технологічний процес виробництва заданого 

полімеру від завантаження та підготовки сировини до фасування та 

відправлення продукції замовнику. 

На технологічній схемі повинна бути, крім технологічних потоків 

сировини, проміжних продуктів і готової продукції, обв'язка апаратів 

комунікаціями нагрівання та охолодження, промивання апаратів, дихання, 

комунікації інертних газів і вакуумних ліній. 

Всі комунікації та устаткування на технологічній схемі повинні мати 

запірну та регулюючу арматуру, контрольно-вимірні прилади та прилади 

керування технологічним процесом. На технологічній схемі діючого 

виробництва може бути устаткування, що не входить до складу того 

виробництва, яке задане темою дипломного проекту. А може бути так, що для 

проектуємого виробництва, деяких апаратів або технологічних ліній буде 

обмаль. Наприклад, в 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 

необхідно удосконалити технологічну схему, вилучити непотрібні або 

малопродуктивні апарати, встановити нові, визначивши заздалегідь їх місця на 

технологічній схемі. 

Технологічна схема повинна мати докладну специфікацію устаткування і 

його обладнання з визначенням типу, марки, призначення, головних показників 

продуктивності, об'єму, габаритів і кількості з нумерацією, що збігаються на 

технологічній схемі. 
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Креслення основного апарата 

 

Креслення основного апарата, що заданий темою дипломного проекту, 

переважно реактора, сушарки та інше, є складальне креслення з докладною 

технічною характеристикою і розмірами, необхідними для теплових 

розрахунків і розрахунків міцності корпуса і днища. 

Обраний для проектування реактор повинен відповідати вимогам 

технологічного процесу за температурою, тиском в апараті і сорочці, за 

корозійною стійкістю, не повинен бути занадто малої ємності або старої 

конструкції. 

 

Будівельні креслення 

 

Будівельні креслення – це плани і розрізи цеху, на яких показано 

розташування устаткування без комунікацій. Ці креслення потрібні як 

орієнтувальні при проектуванні, тому що при розробці технологічної схеми в 

умовах раціоналізації діючого виробництва компоновка устаткування завжди 

відрізняється. Особливе значення компоновка діючого виробництва і креслення 

промислової будівлі мають тоді, коли темою проекту передбачається 

використання існуючої будівлі як базової. 

 

6 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

У кінці практики та після оформлення усіх документів керівник практики 

від заводу або підприємства визначає строк здачі заліку комісії. Прийом заліку 

на підприємстві оформляється протоколом з оцінками та підписами членів 

комісії. 

Після закінчення практики студенти здають на кафедру звіти про 

практику для перевірки. Одержання диференційованого заліку з 

переддипломної практики в університеті проводиться у призначений строк (але 

не пізніше тижня після початку занять). Студенти виступають також на 

конференції за підсумками практики. 

Основними показниками для оцінки знань студента є: 

1) усні відповіді при одержанні заліку; 

2) якість поданого звіту з практики; 

3) відгук керівництва практики від заводу та його оцінка. 

 

7 НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА МАТЕРІАЛИ 

 

Студенти-практиканти повинні користуватися технічною літературою та 

іншою документацією в межах даної програми, а також з тем дипломних 

проектів. 

Під час виробничої практики студенту слід ознайомитися з такою 

документацією:  

– інструкціями з техніки безпеки та охорони праці; 



 16 

– технологічним регламентом дільниці; 

– матеріалами ДСТУ (ГОСТів, ТУ та міжцехових норм) на сировину і 

готову продукцію; 

– виробничими інструкціями; 

– кресленнями основного обладнання, технологічною схемою, 

компоновкою обладнання; 

– планами впровадження нової техніки та передової технології; 

– оформленими раціоналізаторськими пропозиціями та винаходами. 

Студент несе повну відповідальність перед підприємством за одержану 

документацію та літературу. У випадку втрати або пошкодження одержаних 

для ознайомлення документів на студента може бути накладене стягнення, про 

що повідомляється в університет. Збиток, що завдано втратою або 

пошкодженням технічної, або іншої літератури, компенсується студентом за 

свій рахунок відповідно до порядку, що прийнятий у технічній бібліотеці 

підприємства. 
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Додаток 2 

Основний напис для заголовного аркуша звіту 

 

 

 
   

 

 
      

     

Вик. Арк. № докум. Підп. Дата 

Розробив     Літ. Арк. Аркушів 

Консульт.       

Керівник     

ДВНЗ УДХТУ 

ХТВМС гр.4-П-39 

 

Н. контр.    

Зав. каф.    

 

 

 

Основний напис для подальших аркушів звіту 
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Вик. Арк. № докум. Підп. Дата 
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