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1. Загальні положення 

 
 Виробнича практика передбачена в освітньо-професійній програмі підготовки 

інженерів-педагогів автомобільного напрямку. 

 Вона спрямована на отримання необхідних знань, умінь і навичок з 

технічного обслуговування і експлуатації автотранспорту, з метою подальшого 

вивчення таких дисциплін як «Діагностика автомобіля» та «Проектування 

авторемонтних підприємств та СТО». 

  Програма складена на основі «Положення про практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти Хмельницького національного університету» протокол 

№14 від 29.04.2021р., Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України 

від 8 квітня 1993 року № 93 (поточна редакція від 20.12.1994), Рекомендацій про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, розроблених 

Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти» (2013 р.), Положення про організацію освітнього процесу у ХНУ, 

Положення про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти у ХНУ та 

інших чинних нормативних документів. 

 

2. Мета і завдання практики 

 

Метою навчально-технологічної практики є: 

• Поглибити і закріпити раніше отриманні знання, 

• Набути необхідних знань з виконання робіт по технічному 

обслуговуванню та експлуатації рухомого складу, 

• Приймати безпосередню участь у виконанні робіт з технічного 

обслуговування та експлуатації автотранспорту. 

Основні завдання практики: 

• Набути досвіду складання технологічного процесу проведення технічного 

обслуговування, 
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• Оволодіти прийомами технічного обслуговування автотранспорту, 

• Докладно вивчити документацію, інструмент та обладнання для виконання 

робіт по технічному обслуговуванні, 

• Вивчити правила правильної експлуатації автотранспорту, 

• Зібрати матеріал для складання звіту, 

• Виконати індивідуальне завдання. 

 

3. База практики 

 

Базами для проходження практики можуть бути авторемонтні підприємства, 

станції технічного обслуговування та інші підприємства, які мають необхідне 

обладнання, та документацію для виконання робіт передбачених програмою 

практики. 

В окремих випадках студенти мають право самостійно за погодження з 

кафедрою та керівництвом університету обрати для себе базу практики, попередньо 

подавши відповідний лист з самостійно обраної бази. Дана база повинна мати  всі 

необхідні умови для забезпечення виконання студентом всіх передбачених 

програмою практики завдань. 

 

 

4. Організація проведення практики 

Виробнича практика проводиться на третьому курсі в шостому семестрі і триває 

три тижні. Практика розпочинається з установочних зборів. 

Весь період практики поділений на три етапи: 

Перший етап – ознайом чий (загальне ознайомлення з базою практики) 

Другий етап – навчально-технологічний (виконання передбачених програмою 

практики навчальних робіт) 

Третій етап – заключний (виконання індивідуального завдання, складання звіту) 
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Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики 

регламентується кодексом  „законів України про працю” і становить для студентів 

віком від 18 років і старше не більше 40 годин на тиждень. 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою забезпечує кафедра                                                            
технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Кафедра забезпечує:  

• Розробку програми практики, 

• Проведення настановних зборів зі студентами, 

• Розробку тематики індивідуальних завдань, 

• Обговорює підсумки та аналізує виконання програми практики, 

• Звітує перед деканатом про результати проведення практики. 

 

      Керівник практики від підприємства: 

• Несе відповідальність за дотримання студентами правил внутрішнього 

трудового розпорядку, 

• Надає студентам можливість користуватись наявною літературою та 

документацією, 

• Організовує проходження практики згідно програми, 

• Контролює виконання кодексу „законів України про працю”. 

 

5. Зміст практики 

Зміст практики повинен забезпечити виконання її мети і завдання. 

Він відображений в календарно-тематичному плані, що наведено в таблиці 1. 

 

 

Таблиця 1             Календарно – тематичний план практики 

№ 

п/п 

Питання Кількість 

годин 

1 Загальне ознайомлення з підприємством 6 
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2 Організація робіт: 

Організація зберігання рухомого складу 

Організація підготовки машин до експлуатації 

Вивчення експлуатаційної документації 

Вивчення експлуатаційних матеріалів 

Організація управління і планування технічного 

обслуговування та ремонту 

Технічне діагностування 

Виробничі та технологічні процеси ремонту автотранспорту 

70 

6 

6 

6 

6 

20 

 

6 

20 

3 Виконання індивідуального завдання 14 

4 Збір, аналіз матеріалу, складання та оформлення звіту 18 

 

 

Студент в процесі проходження практики повинен: 

• Ознайомитись з історією і перспективами розвитку підприємства, 

• Ознайомитись з організаційною структурою і схемою управління 

підприємства, 

• Вивчити форми організації праці. 

 

Під час вивчення організації зберігання рухомого складу: 

• Вивчити правила зберігання рухомого складу. 

• Скласти план місць зберігання рухомого складу, 

• Скласти план екстреної евакуації рухомого складу. 

 

Під час підготовки машин до експлуатації: 

• Підготовка до експлуатації нових транспортних засобів, 

• Підготовка до експлуатації транспортних засобів після капітального ремонту, 

• Підготовка до експлуатації транспортних засобів після поточного ремонту. 
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Під час вивчення експлуатаційної документації: 

• Роль і місце документації в експлуатації машин, 

• Види і комплектність експлуатаційної документації, 

• Зміст експлуатаційної документації. 

 

Під час організації управління і планування технічного обслуговування та ремонту: 

• Форми і методи організації виробництва, технічного обслуговування і 

поточного ремонту машин, 

• Агрегатний ремонт машин, 

• Планування і облік технічного обслуговування та ремонту машин, 

• Управління якістю технічного обслуговування і ремонту машин. 

 

Під час технічного діагностування: 

• Методи діагностування, 

• Засоби діагностування, 

• Правила охорони праці під час діагностування. 

 

 

 

Під час вивчення виробничих та технологічних процесів ремонту автотранспорту: 

• Розбирання машин. 

• Очищення і миття, 

• Види дефектів і методи контролю деталей, 

• Ремонт і відновлення деталей, 

• Комплектування деталей та при гоночні операції, 

• Збирання типових зєднань, 

• Збирання агрегатів, 

• Збирання машин. 
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Студент за погодження з керівником практики від підприємства має право 

обрати одну з дільниць для проходження програми практики. 
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7. Структура звіту 

 

Зміст 

Вступ 

 

     1. Характеристика бази практики: 

1.1 Історична довідка і загальна характеристика бази практики 

2.1 Організаційна структура 

1.1 Схема управління підприємством  

 

2.Загальна характеристика основних структур виробництва: 

2.1 Зберігання рухомого складу 

2.2 Підготовка машин до експлуатації 

2.3 Експлуатаційна документація 

2.4 Експлуатаційні матеріали 

2.5 Управління і планування технічного обслуговування та ремонту 

2.6 Технічне діагностування 

2.7 Виробництво та технологічні процеси ремонту машин 

 

3. Виробнича діяльність 

3.1Робота на закріпленій ділянці 

 

Висновки 

Література 
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8. Підведення підсумків практики 

 Після закінчення терміну проходження практики студенти звітують про 

виконання програми практики та індивідуальне завдання. 

 Форма звітності студента з практики – це подання письмового звіту, зміст і 

форма якого визначається кафедрою і програмою практики, підписаного і оціненого 

керівником від бази практики. Також у якості звітного матеріалу студент повинен 

надати виріб, що був темою його індивідуального завдання. 

 Письмовий звіт з іншими встановленими документами (щоденник практики, 

характеристика) подаються на рецензування керівнику практики. 

 Звіт захищається студентами в комісії, призначеній завідувачем кафедри. 

Студенти захищають звіт з практики перед комісією в останні дні практики або 

протягом двох тижнів після її проходження. 

 Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, 

відраховується з навчального закладу. Якщо програма практики не виконана з 

поважних причин, то навчальний заклад надає можливість пройти її повторно, але 

не пізніше ніж через рік. 

 Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний 

рахунок, надається студенту, який на підсумковому заліку отримав негативну 

оцінку або не виконав програму з поважних причин. 

 Результат заліку за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і 

в залікову книжку за двома шкалами оцінювання – вітчизняною та ЕСТS за 

підписом голови комісії. 

 Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри.  

  

 

 

 

 



10 

 

 

Додаток 1 

 

Ректору Хмельницького національного університету 

професору Скибі М.Є. 

 

 

 

 Повідомляємо Вас, що студенту __-го курсу спеціальності „Професійна 

освіта. Транспорт” Хмельницького національного університету Іванову І.І. будуть 

забезпечені умови для керівництва і проходження програми навчально-

технологічної практики. 

 

 

 

 

 

 

Директор __________________________                         __________________ 

                                              (підпис, печатка підприємства)                                                                              (прізвище, ім’я по батькові) 

 

 

 

 

Примітка. 

Лист-погодження оформляється на фірмовому бланку підприємства або з печаткою 

підприємства. 
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Додаток 2  

Хмельницький національний університет 

 

 

Кафедра технологічної та професійної  

освіти і декоративного 

мистецтва 
 

 

 

ЗВІТ 

З виробничої практики 

Термін практики _____  ______  _____  

 

 

 

 

Виконав: студент групи ________ 

                                                                    _____________________________ 

                (прізвище, ініціали)                           (підпис) 

 

Кількість балів______________ 

Оцінка за шкалою: 

Національна____________/ЄКТС_____ 

Члени комісії______________           _______________ 

______________           _______________ 

 

Хмельницький, 2021
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