




1. ВСТУП 

Професійна підготовка фахівців за спеціальністю 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-
професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» проводиться шляхом закріплення теоретичних навчань, 
отриманих в університеті. Студенти повинні оволодіти сучасними методами, 
формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії. 
Практика повинна сформувати у студентів професійні компетентності, 
уміння, навички для прийняття самостійних рішень в конкретних умовах, для 
виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 
застосовувати в практичній діяльності. 

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 
проведення відповідно до вимог освітньо-професійної програми 
бакалаврського рівня вищої освіти. Відповідно до навчального плану для 
ОПП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» 
встановлено такі види практичної підготовки: 

− загально-залізнична (після завершення теоретичного навчання на 2-му 
курсі у четвертому семестрі) - 4 тижні; 

− технологічна (на 3-му курсі у шостому семестрі) - 4 тижні. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Метою практичної підготовки є набуття компетентностей 
передбачених освітньо-професійною програмою, формування та розвиток у 
студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах 
конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами 
організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. 

Загально-залізнична практика проводиться з метою набуття 
студентами знань відповідно до майбутнього фаху, отримання ними 
первинних професійних умінь і навичок з дисциплін загальної та професійної 
підготовки. 

Технологічна практика проводиться з метою закріплення теоретичних 
знань та практичних навичок, отриманих студентами в процесі вивчення 
певного циклу професійних дисциплін, набуття відповідного досвіду та 
компетентностей, ознайомлення безпосередньо на підприємстві (установі) з 
виробничим процесом і технологічним циклом, відпрацювання вмінь і 
навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання 
кваліфікаційної роботи, курсових проектів (робіт). 

Тема індивідуального завдання узгоджується з керівником практики від 
кафедри перед її початком. 

3. ВИДИ, ЗМІСТ ТА БАЗИ ПРАКТИКИ 

3.1. Загально-залізнична практика 

Загально-залізнична практика може проводиться у двох формах. 
Перша форма - у студентських навчально - виробничих загонах при 



умові набуття відповідної робітничої професії. 
Друга форма - шляхом екскурсії у виробничі підрозділи залізниці з 

метою закріплення, поглиблення та систематизації теоретичних знань, 
отриманих при вивченні загально-професійних і спеціальних дисциплін; 
ознайомлення з підприємством; вивчення технологічних процесів 
експлуатації електропривода та систем керування, технічного 
обслуговування та ремонту електроприводів; придбання початкового досвіду 
роботи на посаді технолога та головного енергетика по експлуатації та 
ремонту електромереж, електроприводів та їх систем керування. 

Під час практики студенти повинні: 
− ознайомитись з організацією роботи структурних підрозділів 

підприємства, особливу увагу приділити відділам головного 
механіка та головного енергетика підприємства; 

− вивчити конструкцію, основні характеристики та особливості 
електроприводів, що експлуатуються на підприємстві; 

− у разі проходження практики на підприємствах залізничного 
транспорту, вивчити будову тягового електроприводу, принципи 
його керування, а також технологію ремонту та експлуатації. 

 

3.2. Технологічна практика 

Технологічна практика передбачає більш глибоке вивчення виробничих 
процесів, набуття професійних умінь і навичок для фахової роботи на 
підприємстві, компетентності до відповідного освітнього рівня та оволодіння 
практичним досвідом організаторської діяльності. 

Разом з цим студент збирає необхідні матеріали, для виконання 
індивідуального завдання, яке може бути узгоджено з темою кваліфікаційної 
роботи. 

Базами практики можуть бути локомотивні та моторвагонні депо, депо 
високошвидкісних компаній та метрополітенів, локомотивобудівні та 
локомотиворемонтні заводи та інші виробничі підрозділи АТ «Укрзалізниця» 
а також інші підприємства. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

Студенти направляються на практику згідно відповідного наказу 
ректора та договорами, які укладаються між університетом та базою 
практики. Підготовчу роботу щодо співпраці з базами практики на кожний 
вид практики здійснює кафедра «Електротехніка та електромеханіка» разом з 
відділом зв’язків з виробництвом, а укладання договорів виконує відділ 
зв’язків з виробництвом. При підготовці спеціалістів за цільовими 
договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики 
зазначаються у цих договорах. У випадку, коли підготовка спеціалістів 
здійснюється за контрактом, база практики визначається умовами контракту. 
При відсутності договору, як виключення, в індивідуальному порядку 
допускається направлення студентів на практику за гарантійними листами 



підприємства. На основі укладених договорів видається наказ ректора про 
направлення студентів на практику, в якому визначаються прізвища 
студентів, що направляються на відповідну базу практики, та керівники 
практики від університету. Проект наказу вноситься не пізніше як за два 
тижні до початку практики. Відповідно до наказу ректора не пізніше ніж за 
тиждень до початку практики кафедра оформляє направлення. Копію наказу 
ректора (або витяг з наказу ректора) керівник практики від кафедри подає на 
базу практики. 

До керівництва практикою залучаються досвідчені науково-педагогічні 
працівники кафедри. 

До від’їзду на практику студенти повинні на кафедрі пройти 
інструктажі про порядок проходження практики та з охорони праці. На 
кожній базі практики, де група складає не менш трьох осіб, рекомендується 
призначити старшого групи. 

Після прибуття студентів на базу практики та відповідного оформлення 
видається наказ по підприємству, де призначаються керівники практики від 
виробництва. 

На підприємстві студенти повторно проходять інструктаж з охорони 
праці безпосередньо перед практикою або перед екскурсією. Зосереджується 
їх увага на небезпечні місця та на особливості даного виробництва. 
Інструктаж документально оформлюється з підписами студентів. 

З метою безпечного проведення екскурсій необхідно за кожною 
групою студентів (більше 15 осіб) закріплювати двох керівників практики, 
або одного керівника практики та одного викладача кафедри. Студенти 
повинні дотримуватися дисципліни, не відходити від групи під час екскурсії 
без дозволу керівника практики. 

Керівник практики з боку кафедри зобов’язаний: 
− контролювати рівень підготовки баз практики та їх відповідність 

вимогам програми практики; 
− забезпечити проведення усіх організаційних заходів під час 

проходження практики студентами, а саме: 
− інструктажу про порядок проходження практики та з охорони 

праці (з обов’язковим заповненням журналу встановленої форми з підписами 
студентів); 

− надання студентам усіх необхідних документів: путівки-
направлення, програми, індивідуального завдання (теми курсового або 
дипломного проекту), методичних рекомендацій, тощо; 

− проінформувати про систему звітності за практику; 
− забезпечити якість проходження практики відповідно до 

програми; 
− контролювати виконання студентами правил внутрішнього 

розпорядку, вести облік відвідання студентами бази практики; 
− у складі комісії приймати заліки з практики у студентів. 
Керівник практики з боку підприємства зобов’язаний: 
− перевірити проходження всіма студентами інструктажу з охорони 



праці на підприємстві та організувати контроль виконання правил охорони 
праці; 

− ознайомити студентів з правилами внутрішнього розпорядку 
підприємства; 

− визначити часи консультацій студентів; 
− організувати для студентів екскурсії, лекції, бесіди з видатними 

фахівцями виробництва, що необхідно для успішного проходження 
практики; 

− після завершення практики, перевірити звіт кожного студента, 
дати йому оцінку і свій відзив, підписати його та засвідчити печаткою 
підприємства; 

− разом з керівником практики від університету, а також з 
фахівцями виробництва (за можливістю) організувати захист звітів 
студентами на виробництві. 

Документи, що необхідні для оформлення на виробничу практику 
студента: 

− направлення та повідомлення; 
− копія наказу по університету (або витяг з наказу), засвідчена 

чинним порядком; 
− медична картка відповідної форми (у разі потреби); 
− щоденник практики. 
Документи, що надаються за результатами виробничої практики при 

складанні диференційованого заліку: 
− щоденник практики; 
− звіт про проходження практики та виконаним індивідуальним 

завданням; 
− відгук (характеристика) керівника практики від бази про 

результати проходження практики за підписом засвідченим печаткою. 
Студенти при проходженні практики зобов'язані: 
− прибути на організаційні збори, одержати від керівника практики 

направлення на практику, бланк повідомлення про прибуття студента на 
практику, програму практики, витяг з наказу ректора, Щоденник практики, 
індивідуальне завдання та інші документи, необхідні для проходження 
практики, та отримати консультації щодо їх оформлення; 

− своєчасно прибути до бази практики, де після прибуття мають 
надати до кадрової служби або іншого підрозділу, відповідального за 
організацію практики, направлення на практику та бланк повідомлення; 

− у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені 
програмою практики та вказівками її керівників, вести «Щоденник 
практики»; 

− вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки 
безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку; 

− нести відповідальність за виконану роботу; 
− у триденний термін після початку практики надати керівникові 

практики від кафедри оформлене належним чином «Повідомлення»; 



− оформити звітну документацію та скласти залік з практики у 
встановлені терміни. 

5. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Під час проходження практики кожен студент повинен вести 
щоденник, в який записуються результати діяльності за кожен день (або 
сукупність днів) практики, а також необхідні данні та пояснення з літератури. 

Наприкінці практики студенти повинні отримати характеристику у 
керівника практики від виробництва та затвердити її у відділі кадрів. 

Після закінчення терміну практики студент оформлює звіт про 
виконання програми практики та індивідуального завдання. 

6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТІВ ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 
ПРАКТИКИ 

Звіт має бути в обсязі 15 – 20 сторінок на аркушах паперу формату А4 
(210x297 мм) друкованим або написаним охайним розбірливим почерком і 
оформлений згідно з вимогами відповідних нормативних документів. 

Письмовий звіт повинен мати відомості про виконання студентом усіх 
розділів програми практики та індивідуального завдання, розділи в питання 
охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та 
інше. 

Складений студентом звіт повинен бути зшитим і мати наскрізну 
нумерацію сторінок. Титульний аркуш звіту має відповідати формі, 
наведеній у додатку А. 

У випадку, коли студент проходить практичну підготовку за 
направленням підприємства, зміст практики може складатись індивідуально з 
урахуванням угоди на цільову підготовку фахівця. 

Звіт перевіряється і затверджується керівником практики від бази і 
університету.  

Звіт з практики студент захищає у комісії, призначеній завідувачем 
кафедри. До складу комісії входять керівники практики від кафедри, 
науково-педагогічні працівники, які викладали практикантам спеціальні 
дисципліни та, за можливістю, керівники від баз практики. 

Комісія може приймати звіти у студентів на базі практики в останні дні 
її проходження, або на кафедрі після її завершення, але не пізніше другого 
тижня семестру, що наступає після практики. 

Комісія приймає залік (за який виставляє оцінки у відповідності до 
шкали ECTS «достатньо» - 60 балів Е, «задовільно» - 67 балів D, «добре» - 75 
балів С, «дуже добре» - 82 балів В, «5» - 90 балів А) у студента на базі 
практики в останній день проведення практики або в університеті в перші 10 
днів після початку навчання. 

Звіт зберігається на випусковій кафедрі протягом трьох років. 
Студенту, який не виконав програму практики або отримав 

незадовільний відгук керівника від бази практики, рішенням завідувача 
випускової кафедри може бути надана можливість повторного проходження 



практики у вільний від навчання час. Порядок та терміни проходження 
практики, у цих випадках, визначаються окремим наказом. 

Студент, який отримав негативну оцінку вдруге відраховується з 
університету. 

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри протягом 
місяця після прийняття заліку, вживаються заходи щодо усунення недоліків, 
у встановлені терміни готується звіт кафедри про результати практичної 
підготовки студентів для відділу зв’язків з виробництвом.



 

Додаток А 
Міністерство освіти і науки україни 

Український державний університет науки і технологій 

Кафедра _________________________________________________________ 
(назва кафедри) 

ЗВІТ 

з ____________________________практики 
(вид практики) 

на _______________________________________________________________ 
(назва бази практики) 

__________________________________________________________________ 

Студента (ки) групи ________________________________  
(шифр групи) 

_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
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