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1. ОПИС ПРЕДМЕТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Характеристика 

практики 

Спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Вид та форма контролю 

практики 

Курс: 4 
181 «Харчові 

технології» 
(шифр і назва) 

Вид практики: 

виробнича 
Семестр: 1 

Кількість кредитів: 4 

Загальна кількість годин: 120 

год. «Бакалавр» 
освітній ступінь

 

Вид контролю: 

диф. залік 
Кількість тижнів: 4 

Кількість тижневих годин: 6 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

 

Метою виробничої практики є загальне ознайомлення студентів із сировиною 

та виробленою продукцією, з технологічними процесами зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції, структурою підприємств переробної галузі. 

Виробнича практика проводиться на базових підприємствах практики, в 

лабораторіях кафедри. 

Завданням практики є: 

– знайомство з структурою переробного підприємства; 

– знайомство з складом цехів і підсобних приміщень підприємства; 

– знайомство з складом технологічних ліній цехів; 

– знайомство з основними технологічними процесами виробництва; 

– приймання участі в оцінки якості та безпеки сировини; 

– приймання участі в оцінки якості технологічної обробки сировини на всіх 

етапах переробки. 

Студент повинен: 

Отримати уявлення про технологію та обладнання виробництва основних 

видів сільськогосподарської продукції. Набути навики користування 

технологічними інструкціями з виробництва продукції. Оволодіти методами 

контролю технологічних операцій. 

Ознайомитися з: 

– зберігання і подача основної і допоміжної сировини на виробництво; 

– технологічним процесом виробництва продукції; 



– основними етапами підготовки і переробки основної і допоміжної сировини; 

– зберігання, оцінка якості і реалізація готової продукції. 

знати: 

 – правила з техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії; 

 – структуру переробного підприємства, ознайомитись з виробничою 

діяльністю підрозділу (цех, дільниця), їх діловодством та звітністю; 

– вимоги до якості сировини та умов її зберігання; 

– основні технологічні операції при виробництві продукції; 

 – вимоги до якості напівфабрикатів та готової сировини. 

 вміти: 

– користуватися технологічними інструкціями з виробництва продукції; 

– оцінити якість сировини і напівфабрикатів на всіх етапах виробництва; 

– контролювати і реалізувати заходи щодо поліпшення якості та втрат 

сировини та продукції; 

– скласти технологічну схему виробництва продукції. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводиться відповідно до «Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України» та «Положення про організацію 

освітнього процесу в ТДАТУ». 

Термін, тривалість виробничої практики відповідно графіку навчального 

процесу. 

Місця проведення практики – сучасні господарства, підприємства, організації 

відповідного профілю різних форм власності (на основі заключних договорів). 

Загальне навчально-методичне керівництво практикою студентів кафедра 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи. На підприємствах практикою 

студентів керують викладачі кафедри, призначені наказом ректора. Для керівництва 

практикою студентів на робочих місцях призначають безпосередніх керівників, із 

числа компетентних висококваліфікованих спеціалістів підприємства, які 

консультують студентів на конкретному робочому місці. 

Виконання програми практики контролює декан факультету агротехнологій та 

екології і начальник відділу навчально-виробничої практики ТДАТУ. 

При підготовці до проведення практики керівник від університету 

зобов'язаний: 

– проводити інструктаж перед початком практики; 

– організовувати практику у відповідності з програмою і контролювати її 

проходження; 

– консультувати студентів з питань програми практики; 



– здійснення в тісному контакті з керівником практики від бази практики 

контролю за ходом практики, забезпечення належної якості її виконання згідно з 

програмою, надання допомоги студентам-практикантам; 

– приймати участь у підведенні підсумків проходження практики і перевірці 

роботи студентів. 

На заключному етапі проходження практики і захисту звіту про практику 

керівник від університету зобов'язаний: 

– перевірити і підписати щоденники, звіти про проходження практики; 

– взяти участь у проведенні захисту звітів про проходження практики; 

– після закінчення практики подати письмовий звіт; 

– проведення захисту звітів про практику; 

– підготовка інформації про результати проходження практики студентами на 

засіданні кафедри. 

Керівник практики студентів від підприємства повинен: 

– ознайомитися з програмою виробничої практики студента; 

– сприяти організації проведення практики у відповідності з програмою; 

– забезпечити нормальні виробничі умови студенту для проходження 

виробничої практики, надати завдання для виконання роботи згідно з програмою; 

– здійснювати керівництво і систематично консультувати студента з питань 

виробничої практики; 

– щотижня перевіряти щоденник студента, заслуховувати його звіт про 

виконану роботу і робити відповідні помітки в щоденнику; 

– перевіряти і підписувати звіт студента про практику та після її закінчення 

дати характеристику на студента. 

Робота студента на підприємстві проводиться згідно з графіком, який 

складається керівником практики. 

Таблиця 1  

 Календарний план робіт, що рекомендується* 

№ 

п/п 

Зміст роботи Кількість 

годин 

1 Вивчення загальних відомостей про підприємство 12 год. 

2 Вивчення техніки безпеки, протипожежної техніки та санітарії 6 год. 

3 Ознайомлення із системою постачання підприємства і збуту 

готової продукції 

24 год. 

4 Ознайомлення з виробничими процесами, технологічними лініями 

в окремих цехах 

42 год. 

5 Ознайомлення з контролем технологічних параметрів і системою 

забезпечення якості готової продукції, нормативною 

документацією, системою охорони навколишнього середовища 

24 год. 

6 Робота по підготовці звіту практики 12 год. 



* У випадку, коли навчання студента здійснюється за цільовим договором з 

підприємством або на замовлення фізичних осіб допускається проходження 

практики за індивідуальним планом на одному підприємстві. Тоді календарний план 

робіт узгоджується з керівниками практики від університету та підприємства. 

 

4 ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

До переробної галузі входять підприємства з випуску різноманітної харчової 

продукції та використовують відповідні технології і устаткування, практика на них 

здійснюється по конкретних програмах, що враховують специфіку підприємства. 

При проходженні практики студент повинен освоїти: 

– номенклатуру продукції, що випускається на підприємстві, об’єми випуску і 

коротка характеристика; 

– джерела постачання сировини; 

– методику прийому основної сировини і супутніх компонентів, оцінка їх 

якості; 

Місце розташування прийомного пункту сировини: на території підприємстві 

або у виробничій будівлі. Види і сорти сировини стандарти на сировину. 

Організацію контролю якості, методику визначення показників якості. 

– організація зберігання сировини і контроль якості під час зберігання; 

Місце розташування складів сировини: на території підприємстві або у 

виробничій будівлі. 

Види і сорти плодоовочевої сировини стандарти на плодоовочеву сировину. 

Методи визначення якості сировини на підприємстві. 

Прилади й інструменти, які використовуються при цьому. Перелік і зміст 

документів, які оформлюються. 

Правила і умови зберігання плодоовочевої сировини. 

Склади для додаткової сировини: солі, цукру, прянощів, жиру і ін. Тарне або 

безтарне зберігання сировини. Умови і терміни зберігання додаткової сировини, 

схеми вживаного устаткування. 

Надати санітарні вимоги, які висуваються до стаціонарних сховищ, 

холодильників і сировинним майданчикам. 

– технологію процесу підготовки сировини до використання; 

Підготовка сировини до пуску у виробництво включає: калібрування, 

інспектування, сортування, миття; просівання, розчинення, розтоплення, фільтрацію 

і очищення додаткової сировини від метало домішок; 

– технологію виробництва соків; 

– технологію виробництва компотів; 

Описати:  



Технологічні схеми приготування плодово-ягідних компотів, прийняті на 

підприємстві. 

Представити схеми устаткування: дозування, наповнення банок продукцією і 

сиропом, закупорювання банок, стерилізація і основні їх характеристики; вимоги 

охорони праці при обслуговуванні і експлуатації вище переліченого устаткування; 

регулювання його і обслуговування. 

У звіті також привести уніфіковані і виробничі рецептури приготування 

компотів, що випускаються; основні показники якості і режими технологічного 

процесу приготування: температури, тиск і тривалість при приготуванні сироту і 

стерилізації. Описати методи визначення готовності продукту і оцінку його якості.– 

технологію виробництва натуральних консервів; 

– технологію виробництва концентрованих продуктів на цукрі; 

Описати:  

Технологічні схеми приготування варення, джемів, плодово-ягідних 

конфітюрів, прийняті на підприємстві. 

Представити апаратні схеми виробництва концентрованих продуктів на цукрі і 

схеми устаткування. Вимоги охорони праці при обслуговуванні і експлуатації 

устаткування, регулювання його і обслуговування. 

Надати уніфіковані і виробничі рецептури приготування варення, джемів, 

плодово-ягідних конфітюрів, що випускаються; основні показники якості і режими 

технологічного процесу приготування: температури, тиск і тривалість при 

приготуванні сироту, уварюванню і стерилізації. Описати методи визначення 

готовності продукту і оцінку його якості. 

– технологію виробництва овочевої ікри; 

Описати:  

Технологічні схеми приготування овочевої ікри, прийняті на підприємстві 

Процеси які проходять при тепловій обробці овочевої сировини. 

Представити схеми устаткування: дозування, подрібнюючи машин, для 

обжарювання і уварювання овочевої маси і характеристики; основні вимоги охорони 

праці при обслуговуванні і експлуатації вище переліченого устаткування; 

регулювання його і обслуговування. 

У звіті також привести уніфіковані і виробничі рецептури приготування 

овочевої ікри, що випускаються; основні показники якості і режими технологічного 

процесу приготування: початкова і кінцева температури, тиск і тривалість 

обжарювання, випаровування. Описати методи визначення готовності 

напівфабрикатів і готового продукту. 

– технологію виробництва томат-продуктів; 

– технологію виробництва ферментованої плодоовочевої продукції; 



– методику оцінки якості кінцевої продукції, допустимі терміни зберігання і 

правила реалізації, перелік та зміст документації при реалізації продукції. 

Надати санітарні вимоги, які висуваються до стаціонарних сховищ і 

холодильників для зберігання готової продукції. 

Навести перелік документів, які оформлюються при прийманні продукції на 

склад. 

Надати технологічні параметри умов зберігання готової продукції.  

Зазначити коли і за якими причинами проводиться бракераж продукції. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Виробнича практика проводиться відповідно до заключених договорів згідно 

робочої програми, узгодженої з підприємством. І передбачає практичну роботу 

студента в якості стажиста під керівництвом відповідального фахівця підприємства. 

Для контролю виконання практики створено систему поточного контролю 

виконання окремих розділів і підсумкового контролю виконання всієї програми 

практики. При цьому керівники практики від університету та підприємства 

слідкують за ходом виконання практики, встановлюють поточний графік звірки 

виконання окремих розділів програми, перевіряють звіт із практики, допомагають 

усунути недоліки. 

Методичні вказівки з ведення щоденника 

Студент-практикант веде щоденник, у якому коротко описує зміст виконаної 

роботи за кожний день, вносить відповідні записи. Записи у щоденнику є основним 

матеріалом. Щоденник виробничої практики містить наступні розділи: 

– календарний план роботи студента; 

– основний розділ – щоденник роботи студента; 

– зміст індивідуальних завдань; 

– висновок керівника практики від підприємства про якість роботи 

практиканта; 

– висновок керівника практики від університету про роботу студента на 

практиці. 

Методичні вказівки зі складання звіту 

Звіт з виробничої практиці є основним документом, що підводить підсумки 

роботи студентів на підприємстві, він складається студентом на основі своїх 

спостережень і записів у щоденнику і за три дні до закінчення практики 

представляється (разом із щоденником) керівникові практики. 

Звіт про виконану роботу практикант складає у відповідній послідовності за 

розділами, що передбаченими змістом практики. Основна частина звіту по 



виробничій практиці складається з вступу, основних розділів, висновку. У вступі 

говориться про місце, мету та задачі практики. Основні розділи повинні вміщувати: 

– відомості про історію підприємства (організації), перспектива його розвитку; 

структура та схеми управління; 

– призначення підрозділів підприємства; 

– асортименти продукції і виробничу потужність підприємства; 

– технічні умови та опис прийнятих технологій виробництва; 

– питання контролю якості продукції; 

– опис робіт, які виконані по індивідуальному завданню; 

Крім відзначених моментів у цьому розділі звіту можуть бути освітлені і інші 

питання, що мають особливе значення для діяльності підприємства та відповідають 

специфіці його діяльності. 

У висновку доцільно вказати зауваження та побажання по підготовці до 

проведення практики. 

Порядок отримання заліку 

Звіт захищається студентом у комісії до складу якої входять керівник 

практики від навчального закладу, викладачі спеціальних дисциплін та (за 

можливості) керівник від бази практики. 

Комісія приймає залік у студентів протягом перших двадцяти днів семестру, 

який починається після практики за розкладом, який затверджує. Оцінка за практику 

вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента. 

За підсумками захисту звітів робота студента оцінюється відповідними 

балами. 

 

Критерії оцінювання практики 
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Повністю виконана програма практики. 

Звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики, 

має якісне оформлення. 

Основні положення звіту глибоко обґрунтовані і логічні. 

Під час захисту звіту студент аргументовано доводить набуття ним практичних 

навичок, передбачених програмою практики. 

90...100 А 
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Повністю виконана програма практики. 

Звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики; 

основні положення звіту достатньо обґрунтовані; незначне порушення 

послідовності; прийнятне зовнішнє оформлення. 

Захист звіту показує, що студент набув необхідних практичних умінь, 

передбачених програмою практики. 

82...89 В 
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Повністю виконана програма практики. 

Звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики, 

але має незначні недоліки. 

Основні положення звіту обґрунтовані. 

Під час захисту звіту студент демонструє наявність необхідних практичних 

умінь, передбачених програмою практики, незначні недоліки, які при цьому 

спостерігаються, студент виправляє самостійно 

75...81 С 

Повністю виконана програма практики. 

Звіт відповідає вимогам програми практики, але має недоліки за структурою і 

змістом. 

Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 

послідовності; задовільна якість оформлення звіту. 

Захист звіту з незначними недоліками, які студент усуває за допомогою 

викладача 

67…74 D 
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Повністю виконана програма практики. 

Звіт має недоліки за структурою і змістом. 

Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 

послідовності; якість зовнішнього оформлення звіту задовільна. 

Захист звіту не дозволяє у повній мірі виявити практичні навички, передбачені 

програмою практики 

60...66 Е 

Програми практики виконана більше як на 50 %. 

Звіт відповідає вимогам програми практики, але має значні неточності за 

структурою і змістом. 

Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 

послідовності; якість зовнішнього оформлення звіту задовільна. 

Захист звіту показує, що студент не набув достатніх практичних навичок, 

передбачених програмою практики 

35 – 59 FX 
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Виконано менше 50 % програми практики. 

Звіт має недоліки за структурою, змістом і якістю оформлення. 

Захист звіту показує відсутність практичних навичок, передбачених програмою 

практики. 

0 – 34 F 
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