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1 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРАКТИКИ 

 

Виробнича практика тривалістю 4 тижня проводиться у 6 семестрі. 

Студенти проходять практику на сучасних передових автотранспортних 

підприємствах та станціях технічного обслуговування м. Харків. 

 З метою ознайомлення студентів із індивідуальним завданням на 

практику і планом роботи під час практики перед її початком проводяться 

збори з організаційних питань, на яких видається щоденник з практики.  

Загальне керівництво виробничою практикою студентів здійснює 

керівник практики від університету.  

При видачі тем індивідуального завдання керівник практики повинен 

ознайомитися з виробничими можливостями баз практики і врахувати цю 

інформацію при розробці завдання на виконання індивідуального завдання. 

Якщо на одному підприємстві неможливо забезпечити ознайомлення з 

необхідним обладнанням і технологією проведення робіт, керівник практики 

узгоджує можливість і проводе екскурсії на інші підприємства, де можна 

виконати вказане ознайомлення.  

Студенти беруть участь у екскурсіях на СТО та АТП, ознайомлюються з 

інфраструктурою підприємств, та приймають участь у виробничих процесах 

підприємств.  

Обов’язки керівника практики від університету:  

- перед початком практики заключити договір з підприємством про 

проходження практики студентами;  

- узгодити та затвердити робочу програму практики; 

- спільно з начальником відділу технічного навчання підприємства 

скласти список керівників практики від підприємства, ознайомити їх з 

програмою практики та змістом індивідуальних завдань;  

- домовитись щодо режиму роботи студентів;  

- отримати інформацію про місце практики (види виконуваних робіт – їх 

перелік, типи автомобілів, що обслуговуються, наявність обладнання, 

апаратури, стендів);  

- забезпечити контроль за проходженням практики, своєчасне проведення 

інструктажу по техніці безпеки;  

- проводити періодичний контроль за відвідуванням студентами 

практики;  

Обов’язки керівника практики від підприємства:  

- проводити екскурсії згідно програми;  

- проводити консультації;  

- контролювати виконання студентами програми практики.  

Обов’язки студентів-практикантів:  

- ретельно виконувати програму практики, правила внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства та техніки безпеки;  

- систематично заповнювати щоденник практики;  

- вести записи вивченого матеріалу, необхідного для виконання 

індивідуального завдання та складання звіту;  



 

- збирати необхідні матеріали для здачі індивідуального завдання. 

 

2 МЕТА 
 

Мета практики:  

- закріплення теоретичних і практичних знань зі спеціальності і їх 

використання при вирішенні конкретних завдань; 

- розвиток навичок самостійної роботи; 

- ознайомлення з елементами конструкції і загальним устроєм сучасних 

легкових та вантажних автомобілів; 

- ознайомлення з сучасним обладнанням яке використовується на 

підприємствах. 

 

Компетенції: 

ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 10. Здатність здійснювати технічну діагностику об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 12. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку 

(управлінського, статистичного, технологічного) роботи об’єктів та систем 

автомобільного транспорту, здійснювати адміністративне діловодство, 

документування та управління якістю. 

 

Результати навчання: 

РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для 

розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття.  

РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово 

при обговоренні професійних питань. РН 3. Застосовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно-комунікаційні 

технології для дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного 

транспорту, експлуатаційних властивостей автомобільних транспортних 

засобів, здійснення інженерних і техніко-економічних розрахунків, створення 

проектно-конструкторської документації та розв’язування інших задач 

автомобільного транспорту. РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових 

ресурсів та професійного розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення 

ефективності праці співробітників об’єктів автомобільного транспорту.  

РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати альтернативні 

варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а також 

технічних, економічних, законодавчих та інших аспектів. РН 7. Аналізувати 

інформацію, отриману із результаті досліджень, узагальнювати, 

систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. РН 8. Розуміти 

і застосовувати у професійній діяльності нормативно-правові та законодавчі 

акти України, Міжнародні нормативні документи, Правила технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкції та рекомендації з 



 

експлуатації, ремонту та обслуговування автомобільних транспортних засобів, 

їх систем та елементів. РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного 

транспорту, їх системи та елементи. РН 10. Планувати та здійснювати 

вимірювальні експерименти з використанням відповідного обладнання, 

аналізувати їх результати. РН 12. Розробляти, оформляти та впроваджувати у 

виробництво документацію щодо технологічних процесів експлуатації, ремонту 

та обслуговування автомобільних транспортних засобів, їх систем та інших 

інструктивних вказівок, правил та методик. РН 16. Організовувати 

експлуатацію автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів.  

РН 18. Розробляти технології виробничих процесів на усіх етапах життєвого 

циклу об’єктів автомобільного транспорту. РН 19. Здійснювати технічну 

діагностику автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з 

використанням відповідних методів та засобів, а також технічних регламентів, 

стандартів та інших нормативних документів. РН 20. Збирати та аналізувати 

діагностичну інформацію про технічний стан автомобільних транспортних 

засобів. PH 21. Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем 

автомобільного транспорту. РН 22. Здійснювати адміністративне діловодство, 

документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів, 

інструкцій та методик. РН 25. Презентувати результати досліджень та 

професійної діяльності фахівцям і нефахівцям, аргументувати свою позицію 

 

Завдання практики:  

- ознайомитись студентам з технологічними процесами, діагностуванням, 

ремонтом, сервісом та обслуговуванням автомобілів на підприємствах;  

- ознайомитись студентам з діагностичним обладнанням та 

устаткуванням підприємств;  

- ознайомитись з виробничою діяльністю підприємств;  

- ознайомитись студентам з сервісом автомобілів;  

- студентам уяснити як усуваються типові несправності автомобілів; 

- сприяти у збиранні матеріалів по темам індивідуального завдання на 

практику; 

- зібрати необхідні дані для виконання індивідуального завдання на 

практику. 

В результаті проходження практики студенти повинні:  

• Знати:  

-   мету проходження практики;  

- організаційну структуру підприємства, призначення й взаємозв'язок 

цехів і відділів; 

- як виконуються роботи з технічного обслуговування, діагностиці, 

ремонту автомобілів, та на якому устаткуванні;  

- як повинні розміщуватися  пости та дільниці на підприємствах; 

- як розміщається обладнання на підприємстві;  

- як виконуються технологічні, відновлювальні, монтажні та демонтажні 

операції;  



 

- конструкцію сучасних транспортних засобів підприємств.  

• Вміти:  

- користуватися довідковими матеріалами та системами;  

- виконувати прості операції ТО та ТР, діагностування і ремонту 

автомобілів; 

- працювати з базам даних підприємств; 

- аналізувати виробничу діяльність підприємства; 

- користуватись технічною літературою. 

• Одержати навички:  

- проведення всебічного аналізу виробничої діяльності підприємств;  

- навичок проведення ТО, ТР та діагностування; 

- навичок у роботі з діагностичним обладнанням; 

- навичок у роботі з матеріально-технічним забезпеченням. 

 

3 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 

Під час проходження практики студенти повинні зібрати матеріали за 

наступними питаннями:  

1. Характеристики підприємства. Структуру підрозділів, види діяльності.  

2. Конструкції автомобілів, що обслуговуються на підприємстві. Основні 

вузли і системи автомобілів, їх конструкції. 

3. Розташування систем в автомобілях.  

4. Кузовні конструкції, методи і технології розбирання і складання вузлів 

і систем, їх монтаж і демонтаж.  

5. Методи діагностики та ремонту автомобілів.  

5. Обладнання і технічне оснащення підприємств.  

6. Технологічна план-схема розміщення постів та устаткування на СТО з 

вибором обладнання і його технічних характеристик. 

7. Індивідуальне завдання на практику.  

Згідно з одержаними індивідуальними завданнями студенти вивчають 

конструкцію базової моделі, схеми механізмів і систем автомобіля, його 

діагностування, технічне обслуговування і ремонт.  

Під час проходження практики студенти вивчають:  

- головне устаткування робочих постів і види робіт;  

- технологію робіт щоденного обслуговування;  

- технологію контрольно-діагностичних і регулювальних робіт;  

- технологію розбирально-складальних робіт при поточному ремонті;  

- технологію ремонту агрегатів і вузлів;  

- методи відновлення деталей і механізмів автомобілів;  

- планування ТО і ремонту автомобілів;  

- технологічне планування виробничих зон, дільниць і робочих місць;  

- виконання умов техніки безпеки і протипожежної безпеки;  

 - організаційні та технологічні принципи діагностування автомобілів;  

- технологічне обладнання, що застосовується для виконання зазначених 

вище робіт.  



 

Окрім цього, під час практики студенти знайомляться з підприємством, 

його історією та перспективами розвитку, основними підрозділами, 

експериментальною базою, слухають лекції з питань розвитку автомобільного 

сервісу. 

 

4 ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Під час практики студенти використовують розрахункові та графічні 

матеріали підприємства, довідники, ДСТУ та нормативи, які застосовуються на 

підприємстві, літературу та інші матеріали, необхідні для виконання звіту з 

практики. Щоденники, звіти, графічні та розрахункові матеріали здаються на 

кафедру за три дні до здачі заліку з практики. 

Щоденник має стандартну форму, що затверджена наказом Ректора НТУ 

«ХПІ» і в якому відображено наступне:  

- вид практики студента, навчальний підрозділ, курс, групу, 

спеціальність;  

- правила ведення й оформлення щоденник;  

- направлення на практику;  

- календарний план проходження практики;  

- звіт про виконання програми практики;  

- відгук керівника практики з оцінкою роботи студента.  

Бланки щоденника видаються під час установчої конференції практики на 

випускній кафедрі під особистий підпис. 

Після завершення виробничої практики студент подає керівникові для 

перевірки таку документацію:  

1. Щоденник проходження практики.  

2. Звіт про виконання програми практики. 

При виконані звіту студент повинен:  

- проаналізувати, які послуги виконуються підприємством; навести 

організаційну структуру підприємства; навести типові схеми вузлів автомобіля, 

які входять до індивідуального завдання; охарактеризувати устаткування та 

матеріали, які застосовуються для ремонту основних вузлів та систем 

автомобілів; описати один стенд для виконання діагностичних, ремонтних 

робіт; запропонувати умови покращення праці на підприємстві. 

Звіт про проходження практики обсягом 14-20 сторінок формату А4 

містить конкретний опис виконаної студентом роботи, відомості про виконання 

всіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і 

пропозиції, список використаної літератури. Текст звіту може містити 

відповідні розрахунки, пояснення, таблиці, схеми, діаграми, тощо. Складений 

студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок і бути зшитим. Звіт 

перевіряє і затверджує керівник практики, як від базового підприємства, так і 

від університету. 

При оцінюванні виробничої практики враховується ставлення студента до 

роботи, відгуки чи характеристика від установи, де студент проходив практику. 



 

Після закінчення виробничої практики керівник групи (студента) від 

базової установи складає звіт про роботу. До звіту додаються пропозиції та 

матеріали, підготовлені студентом і прийняті керівництвом для використання у 

практичній роботі.  

Керівництво базової установи практики організує обговорення підсумків 

роботи студента(ів) і оцінює її за національною системою та системою ECTS 

(табл. 1).  

Основні документи практики щоденник з індивідуальним планом, звіт 

про практику, пропозиції та матеріали, підготовлені студентами і прийняті для 

використання у практичній роботі бази практики, характеристика на кожного 

студента мають бути підписані керівником бази практики і завірені печаткою 

при прибутті та вибутті з бази практики. Документи передаються викладачу, 

який здійснював керівництво виробничою практикою.  

 

Таблиця 1 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Захист практики приймає комісія з числа керівників практики від 

університету. Студенту, який не виконав програму практики з поважних, 

підтверджених документально, причин, може бути надано право для 

повторного проходження за індивідуальним графіком. Студент, який не 

виконав програму практики з неповажних причин або за підсумками її 

повторного проходження, отримав незадовільну оцінку, відраховується з 

університету. 
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