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                         ВСТУП 

Робоча програма виробничої практики відноситься до 
циклу професійної фахової підготовки та  складена відповідно до 
освітньої програми   за спеціальністю 151”Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології”      
  Метою (предметом) практики є поглиблення у виробничих 
умовах і застосування теоретичних знань, отриманих студентами в 
університеті та здобуття ними навиків самостійної практичної 
діяльності з напрямку своєї майбутньої професії, попередній збір 
матеріалів до виконання курсових проектів та бакалаврської 
роботи. 
           Виробнича практика  опирається на знання отримані з 
попередніх курсів: «Електротехніка та електромеханіка», «Теорія 
автоматичного керування»  та інші. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 
 

                         Анотація 

Виробнича практика є складовою частиною  навчального плану 
підготовки бакалаврів  які навчаються за спеціальністю 
151”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”     
Практику студенти проходять на третьому курсі.  Тривалість 
практики – один місяць. 
  Практика проводиться на базах практики, що відповідають 
спеціальності  151”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології” .       
  За період проходження практики студенти повинні досконало 
вивчити структуру бази практики, ознайомитися зі спеціальностя- 
ми основного персоналу та виконувати роботи, які передбачені 
календарним планом.  Конкретний графік або календарний план 
складається керівником практики від Університету і затверджу -
ється після узгодження з керівником від бази практики.  
   Під час проходження практики студенти підпорядковуються 
правилам внутрішнього розпорядку бази практики. 
         Ключові слова: виробнича практика, календарний план, база 
практики. 
                                Аbstract 
Industrial (manufacturing) practice is an integral part of the curriculum 
for bachelor's degree training, specializing in 151 "Automation and 



                                                          4 

Computer-Integrated Technologies". Practicals are taught in the third 
year. The length of practice is one month. 
Practice is conducted on the bases of practice, corresponding to 
specialty 151 "Automation and computer-integrated technologies". 
During the course of the practice, students must thoroughly study the 

structure of the practice base, familiarize themselves with the specialties 
of the main staff and carry out the work that is scheduled. A specific 
schedule or schedule is drawn up by the University's practice leader and 
approved by agreement with the supervisor from the practice base. 
  During the practice students are subject to the rules of the internal rules 
of the practice base. 
         Key words: industrial practice, calendar plan, practice base. 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

( денна форма навчання) 
Найменування                       
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 

практики 

Кількість 
кредитів – 6 

Галузь знань – 15 
”Автоматизація та 
приладобудування 

 
Виробнича 

Спеціальність  -
151”Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегро- 
вані технології” 

 

Рік підготовки: 3-й 
Семестр: 6-й 

Загальна 
кількість 
годин:  180 

 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

 

Вид контролю: залік 
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2. Мета і завдання практики 

 
     1.1. Метою практики є поглиблення у виробничих умовах і 
застосування теоретичних знань, отриманих студентами в 
університеті та здобуття ними навиків самостійної практичної 
діяльності з напрямку своєї майбутньої професії, попередній збір 
матеріалів до виконання курсових проектів та бакалаврської 
роботи. 
     1.2. Основні завдання практики. 

Студенти повинні отримати навики з виконання комплексу 
технічних, організаційних, проектних, налагоджувальних та 
експлуатаційних робіт в галузі автоматизованого управління 
технологічними процесами, установками і виробництвами. 
     В результаті проходження практики студенти повинні : 
знати:  

- структуру організації та її підрозділів з автоматизації 
виробничих процесів; 

- основні характеристики та технологію виробничих процесів 
об’єкту, де студент проходив практику ; 

- структуру автоматизованих систем управління виробництвом 
та окремими технологічними процесами ; 

- технічні засоби контролю і вимірювання параметрів 
технологічних процесів, засоби телемеханіки, апаратура 
регулювання та управління як окремими операціями, так і 
технологічними процесами  в цілому; 

- сучасну елементну базу засобів автоматики та телемеханіки ; 
- організацію робіт з монтажу та налагоджування   засобів авто-

матизації ; 
- метрологічне забезпечення виробництва ; 
- правила техніки безпеки і охорону праці при експлуатації за-

собів та систем автоматизації ; 
- основні техніко-економічні показники роботи підрозділів 

автоматизації виробничих процесів; 
- основні заходи ощадності матеріальних та енергетичних 

ресурсів; 
вміти: 
- ставити задачі на рівні технічного завдання з автоматизації 

технологічних процесів і виробництв; 
- вирішувати задачі автоматизації основних технологічних 
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процесів на рівні складання функціональних, структурних та 
принципових схем; 

- вибирати технічні засоби автоматизації; 
- організувати перевірку та метрологічну атестацію засобів 

вимірювання; 
- організовувати експлуатацію, налагодження та ремонт засобів 

автоматизації; 
- аналізувати техніко-економічні показники роботи підрозділу 

експлуатації засобів автоматизації. 
  
 3. Програма навчальної дисципліни 

 

 Дана робоча програма виробничої практики розроблена згідно 

вимог стандарту вищої освіти НУВГП з підготовки студентів які 
навчаються за спеціальністю 151”Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології”. 
        Базами виробничої практики можуть бути  проектні організації 
та підприємства.  Якщо базою практики є проектна організація, 
тоді студент повинен  вивчити наступні питання: 
- порядок отримання проектною організацією вихідних даних на 
проектування ( технічного завдання); 
- порядок проходження проектної документації, починаючи від 
замовника на проектування і закінчуючи затвердженням та здачею 
виконаного проекту:  
- діючі технічні умови та норми; 
- стадії і послідовність виконання проекту;  
- техніко-економічну оцінку проектних рішень; 

- оформлення проектних матеріалів. 
При проходженні практики на підприємствах (організаціях) 
студенти вивчають: 
- характеристику підприємства; 
- основні дані технологічне обладнання і кого параметри; 
- опис та схеми технологічного процесу та алгоритми його 
функціонування; 
- роботу існуючої системи автоматизації; 
- статичні та динамічні характеристикам об’єктів автоматизації; 
- функціональні схеми автоматизації; та інші питання які зв'язані з 
автоматизацією технологічного процесу чи установки; 
- питання  організації експлуатації та охорони праці   тощо. 
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             4. Програма  проходження практики 

 

На практику студенти направляються в ті організації, де 
вони можуть зібрати або отримати матеріали. 

Тривалість і розпорядок робочого дня для студентів 
встановлюється згідно з діючим на підприємстві положенням.  

Керівництво роботою студентів, інструктаж з техніки 
безпеки і охорони праці покладається на керівника підприємства. 

Спостереження за організацією роботи студентів, 
проведення лекцій, теоретичних занять і екскурсій на виробництві 
здійснюється представником інституту із числа викладацького 
складу. 

 

№ 
п/п 

Найменування заходів 
Кількість 

годин 

1 
Проходження інструктажу з охорони праці та 
отримання завдання і робочої програми перед 
виїздом на практику. 

6 

2 
Оформлення документів про прибуття на 
місце практики, інструктаж з охорони праці. 10 

3 

Ознайомлення з порядком проходження 
проектно-технічної документації від 
отримання завдання до здачі проекту 
замовнику. 

20 

4 Виробничі екскурсії 70 

5 Збір вихідних даних для написання звіту. 48 

6 Оформлення звіту з практики. 12 

7 Захист звіту. 2 

8 Складання заліку 2 

Разом: 180 

 

 

-  
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5. Збір і вивчення матеріалів для написання звіту 

 

За час практики студенти повинні зібрати вихідні дані, а 
саме: 
- коротку інформацію про підприємство; 
- опис технологічного процесу, технологічного обладнання, 
алгоритм його функціонування; 
- дані про параметри, які контролюються, регулюються, або за 
якими  здійснюється сигналізація; 
- функціональні схеми автоматизації; 
- дані про виконавчі механізми і регулюючі органи що встановлені 
на об'єктах автоматизації; 
- дані, що визначають статичні та динамічні характеристики 
процесу в цілому і окремих його  елементів;  
- структуру і метрологічні характеристики інформаційно-
вимірювальних каналів та їх складових; 
- заходи щодо охорони праці, зв'язані з обслуговуванням системи 
автоматизації тощо.     
 Крім цього практикант має визначити: 
- вимоги до системи автоматизації в цілому; 
- перелік підсистем, їхнє призначення й основні характеристики; 
- вимоги до надійності;  
- вимоги до експлуатації, технічного обслуговування та ремонту й 
зберіганню комплектів системи; 
- вимоги до чисельності й кваліфікації персоналу та режиму його 
роботи; 
- вимоги до стандартизації та уніфікації. 
  

6. Вимоги до звіту 

 

Звіт виконується кожним студентом індивідуально  
надрукованим на  комп’ютері чи написанням від руки і 
оформляється відповідно до вимог Єдиної системи 
конструкторської документації (ЄСКД) та інших НТД. Звіт 
повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Обсяг звіту 20-25 
сторінок разом із ілюстраціями, рисунками, кресленнями і 
таблицями. Аркуші звіту повинні бути зшиті.  

. Якщо студент проходить практику за угодою з підприємством 
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на цільову підготовку, зміст практики може складатися 
індивідуально з врахуванням цієї угоди.  

Звіт повинен бути повністю складений у період проходження 
практики та розгляне ний керівником практики  від організації. До 
звіту прикладають щоденник практики з відгуком про роботу 
практиканта, належним чином оформлений та скріплений 
печаткою. 

У зміст звіту повинні входити такі питання: назва, 
призначення, місцезнаходження та коротка історія бази практики, її 
структура, опис структурних підрозділів, в яких студент проходив 
практику, техніко-економічні показники виробництва, опис та 
ілюстрація технологічного обладнання, схем автоматизації 
технологічного процесу, детальний опис індивідуального завдання, 
опис інших робіт і заходів, особисто виконаних студентом. У 
висновках повинні бути викладені пропозиції, що витікають з 
аналізу матеріалів, отриманих на практиці. В звіті не повинно бути 
дослівного переписування матеріалів баз практики, технічних 
описів тощо, а також цитування літературних джерел.  

По закінченню практики студент представляє звіт керівнику 
практики. 

7. Самостійна робота 

 
За час проведення практики передбачено тільки самостійну 

роботу студента під керівництвом керівника практики від 
університету . 

 
8. Індивідуальне завдання 

 
За результатами проходження виробничої  практики 

студент складає звіт обсягом 20-25 сторінок формату А4 з 
рисунками і таблицями, в якому висвітлює питання, зазначені у 
завданні. 

 

9. Методи навчання 

 

В години самостійної роботи використовуються державні 
стандарти, норми проектування, довідниково-інструктивна 
література, типові проекти, індивідуальні проекти. 
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10. Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

Контроль за роботою забезпечується перевіркою виконання 
студентами обов’язків на базі практики. 

 Оцінка звіту практики 
 Підсумковий контроль проводиться у формі захисту звіту з 

практики. 
 
 

Критерії 
оцінювання 
практики 

Кількіст
ь 
набрани
х балів 

Оцінка Рівень 
компетентності 

За 5-ти 
бально
ю 
шкалою 

Оцінк
а 

ECTS 

Студент 
повністю 
виконав 
програму 
практики; звіт 
за структурою, 
обсягом і 
змістом 
відповідає 
вимогам 
програми 
практики; 
основні 
положення звіту 
глибоко 
обґрунтовані і 
логічні; під час 
захисту звіту 
студент 
аргументовано 
доводить 
набуття ним 
практичних 

90-100 5 А 
Високий 
(творчий) 
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навичок, 
передбачених 
програмою 
практики 

Студент 
повністю 
виконав 
програму 
практики; звіт 
за структурою, 
обсягом і 
змістом 
відповідає 
вимогам 
програми 
практики; 
основні 
положення звіту 
достатньо 
обґрунтовані; 
незначне 
порушення 
послідовності; 
прийнятне 
зовнішнє 
оформлення; 
захист звіту 
дозволяє 
виявити 
наявність 
необхідних 
практичних 
вмінь, 
передбачених 
програмою 
практики 

82-89 

4 

В Достатній 
(конструктивно-

варіативний) 

Студент 
повністю 
виконав 

74-81 С 
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програму 
практики; звіт 
за структурою, 
обсягом і 
змістом 
відповідає 
вимогам 
програми 
практики, але 
має незначні 
недоліки; 
основні 
положення звіту 
обґрунтовані; 
задовільне 
зовнішнє 
оформлення; 
захист звіту 
дозволяє 
виявити 
наявність 
необхідних 
практичних 
вмінь, 
передбачених 
програмою 
практики, 
незначні 
недоліки, які 
при цьому 
спостерігаються
, студент 
виправляє сам 

Студент 
повністю 
виконав 
програму 
практики; звіт 
відповідає 

64-73 3 D 

Середній 
(репродуктивний

) 
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вимогам 
практики, але 
має недоліки за 
структурою і 
змістом; основні 
положення звіту 
недостатньо 
обґрунтовані, з 
порушенням 
послідовності; 
задовільна 
якість 
зовнішнього 
оформлення 
звіту; захист 
звіту з 
незначними 
недоліками, які 
студент усуває з 
допомогою 
викладача 

Студент 
повністю 
виконав 
програму 
практики; звіт 
має недоліки за 
структурою і 
змістом; основні 
положення звіту 
недостатньо 
обґрунтовані, з 
порушенням 
послідовності; 
задовільна 
якість 
зовнішнього 
оформлення 
звіту; захист 

60-63 Е  
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звіту не 
дозволяє в 
повній мірі 
виявити 
виявити 
практичні 
навички, 
передбачені 
програмою 
практики 

Студент 
виконав більше 
50 % програми 
практики; звіт 
має недоліки за 
структурою і 
змістом; основні 
положення звіту 
недостатньо 
обґрунтовані, з 
порушенням 
послідовності; 
задовільна 
якість 
зовнішнього 
оформлення 
звіту; захист 
звіту показує, 
що студент не 
набув  достатніх 
практичних 
навичок, 
передбачених 
програмою 
практики 

35-59 

2 

FX 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

Студент 
виконав менше 
50 % програми 
практики і 

0-34 F 
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представив звіт 
незадовільного 
змісту і якості 
оформлення; 
захист звіту 
показує 
відсутність 
практичних 
навичок, 
передбачених 
програмою 
практики 

 

11. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Виконання 
обов’язків на 
базі практики 

Правильність 
написання звіту 

Захист 
звіту 

Разом 

30 40 40 100 

 

           12. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни 
“Виробнича практика” включає: 
     1. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/. 
    2. Методичні вказівки до проходження вирбничої практики  для 
здобувачів вищої освіти, які навчаються  на 3 курсі за 
спеціальністю  151”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології”./ Я.В.Данченков, - Рівне: НУВГП, 2018, –14  с. 
 
                          13. Рекомендована література 
 

                                    Базова 

     1. Національний стандарт України ДСТУ БА.2.4-3:2009 – 
Правила виконання робочої документації автоматизації 
технологічних процесів. Чинний від 2010-01- 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/
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     2. Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О. Оформлення 
конструкторської документації: Навчальний посібник.- К.: 
Каравела, 2003.- 160 с. 

3. Проектирование систем автоматизации технологических 
процессов: Справ. пос. / А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, 
С.А. Клюев. -М.: Энергоатомиздат, 1990.- 464 с. 

4. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение 
электрических схем по ЕСКД: Справочник. -М.: Изд-во стандартов, 
1989. - 325 с. 
 

                                             Допоміжна 

1. Д.Б. Головко, К.Г. Рего, Ю.О. Скрипник. Автоматика і 
автоматизація технологічних процесів. - Київ.: Либідь, 1997. 

2. Автоматика и автоматизация производственных процессов ( под 
ред. Г.К.Нечаева) . К. ВШ. 1985. 

3. Техника чтения схем автоматического управления и  
технологического контроля  под ред. А.С. Клюева. - М.:  
Энергоатомиздат, 1989. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 
1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  
(http://ep3.nuwm.edu.ua/view/subjects/1511/)       
 2. Електронний репозиторій НУВГП -Режим доступу 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/). 

3. Библиотека по автоматике /[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: (https://www.twirpx.com/files/automation/lib/) 

4. Цифрова патентна бібліотека /[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:  (https://library.uipv.org/) 
 
 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/
https://www.twirpx.com/files/automation/lib/

