
ЗВІТ 

про проходження виробничої практики 

 студентами 4-го курсу факультету ІКТ напряму підготовки 6.050503 

"Машинобудування" та 2с-курсу спеціальності 133 – "Галузеве 

машинобудування" в 2018-2019 н.р. 

 

Виробнича практика студентів 41 МБ і 21 сГМ груп проводилася з 

28.05.2018 по 06.07.2018 р. 

Основна мета виробничої практики - ознайомлення з переробними 

підприємствами, машинами і підготовка студентів до роботи безпосередньо на 

робочих місцях переробних підприємств. 

Виробнича практика проходила на наступних базових підприємствах м. 

Мелітополя і Мелітопольського району: 

1. ТОВ "Мелітопольський олійноекстракційний завод", 

2. ПАТ "Мелітопольський м’ясокомбінат",  

3. ФОП "Тимофіїв СС", 

Частина студентів пройшла виробничу практику на переробних 

підприємствах, від яких вони були направлені на навчання і на які вони 

планують працювати після закінчення університету: 

1. ТОВ "СВК Фрунзе", смт Веселе Мелітопольського району Запорізької 

області; 

2. ПП "ГИДРОСТАНДАРТ", м. Мелітополь, 

3. ТОВ "Агроіндустрія і К", м. Мелітополь, 

4. СБК "Дружба с. Терпіння, Запорізької обл., 

5. КХП "Маньковський", м. Мелітополь 

6. ПП "Верескун ВА", м.Мелітополь 

7. ТОВ "Хліб Токмака", м. Токмак, Запорізької обл. 

8. СПД ФОП "Данилюк СВ", м. Бердянськ Запорізької обл., 

9. ПП "Олександр", м. Мелітополь, 

10. ТОВ "Біол", м. Мелітополь, 

11.  ФОП "Новосельцев ОМ", смт  Якимівка Запорізької обл. 

12. ФОП "Краснокутський АО", м. Токмак, Запорізької обл. 

13.  ФОП "Русєв ФС", м. Мелітополь 

14. ТОВ ВКФ "Мелітопольська черешня", м. Мелітополь  

15.  ПАТ "Гідросила МЗТГ", м. Мелітополь 



16.  ФОП "Зубковська ОВ" смт Якимівка Запорізької обл. 

 

Виробничу практику проходили наступні групи: 41 МБ група в кількості 

14 студентів, 21 сГМ група – 33 студента.  Разом 47 студентів. 

Під час проходження практики студенти заповнювали щоденник і 

підготували матеріали для написання звіту відповідно існуючого положення 

про проведення виробничої практики. 

З 19 вересня по 24 вересня 2018 року проведена атестація студентів, що 

пройшли виробничу практику.  

Студенти 41 МБ групи здали практику з наступними оцінками: 

"відмінно" – 4 студента, 

"добре" – 1 студент, 

"задовільно" – 9 студентів. 

Студенти 21 сГМ групи: 

"відмінно" – 4 студенти, 

"добре" – 12 студентів, 

"задовільно" – 17 студентів, 

 

Позитивні сторони проходження виробничої практики: 

1. Багато студентів було спрямовано для проходження виробничої практики 

безпосередньо на підприємствах, на яких вони працюватимуть після 

закінчення університету та отримали корсині навички, які вони будуть 

використовувати у подальшій діяльності; 

2. На декількох підприємствах виробнича практика була оплачена. 

3. За час проходження практики не було зауважень у бік студентів, були 

відсутні випадки травмування, порушення трудової дисципліни. 

4. Компактно розташовані переробні підприємства дали можливість більш 

якісно здійснювати контроль за проходженням практики. 

5. Були відсутні питання забезпечення студентів житлом, харчуванням і 

транспортом. 

Негативні сторони проходження практики: 

1. Треба стимулювати роботу відповідального за практику фахівця від 

виробництв, тоді якість проведення виробничої практики буде значно 

краща. 



2. Важке матеріальний становище не дозволяє фінансово підтримувати 

прагнення студентів до набуття практичних навичок; 

3. Економічна криза зробила вплив на надання робочих місць на 

виробництвах. 

 

 

 

Зав. каф. ОПХВ  

ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика      Н.П. Загорко 

 

Відповідальний за 

виробничу практику 

по каф. ОПХВ  

ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика       В.Г. Тарасенко 


