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1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРАКТИКИ 

 

У відповідності з навчальним планом навчально-наукового 

механічного інституту для студентів 2 курсу напряму підготовки 

6.070101 “Транспортні технології (автомобільний транспорт)” 

організовується навчальна практика, для детального ознайомлення 

студентів з роботою підприємств автомобільного транспорту.    

Метою практики студентів 2 курсу напряму підготовки 6.070101 

“Транспортні технології (автомобільний транспорт)” є ознайомлення 

з: майбутньою професією; організацією і виробничим процесом 

автотранспортних підприємств; умовами експлуатації і їх впливом на 

технічний стан автомобілів; системою технічного обслуговування і 

ремонту рухомого складу; основними принципами функціонування 

автомобільних доріг; систематизацією, закріпленням та поглиблення 

теоретичних знань в сфері транспортних технологій, набутих в 

процесі навчання. 

Реалізація поставленої мети передбачає три основні частини 

проходження практики: 

 – ознайомлення з ремонтно-експлуатаційною базою 

автотранспортного підприємства; 

– ознайомлення з шляхами сполучення, технологією їх 

будівництва; 

–  ознайомлення із структурою автотранспортного підприємства, 

диспетчерською службою та документообігом підприємства. 

Навчальна практика повинна відповідати освітній кваліфікації 

бакалавра. Набуті під час практики знання студентів мають бути 

використанні при написанні звіту з практики. 

Загальна тривалість навчальної практики згідно з навчальним 

планом – 2 тижні. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Місце проходження практики 

 

Навчальна практика студентів ІІ курсу напряму підготовки 

6.070101 “Транспортні технології (автомобільний транспорт)” 

проводиться у вигляді екскурсійного ознайомлення студентів з 

роботою автотранспортних підприємств. Базою для проходження 

практики є три кафедри НУВГП: кафедра автомобілів та 
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автомобільного господарства, кафедра автомобільних доріг і 

аеродромів та кафедра транспортних технологій і технічного сервісу. 

Під час виїзних екскурсій, організованими кафедрами, студенти 

повинні ознайомитись з ремонтно-експлуатаційною базою 

автотранспортного підприємства; з шляхами сполучення, технологією 

їх будівництва; із структурою автотранспортного підприємства, 

диспетчерською службою та документообігом підприємства. 

 

2.2. Обов’язки керівника практики від НУВГП 

 

Керівники практики від НУВГП призначається наказом ректора 

НУВГП та безпосередньо організовують і контролюють проходження 

практики згідно з робочою програмою. 

До обов’язків керівника практики входить: 

- забезпечити якісне проведення інструктажів з охорони праці; 

- організувати та контролювати проходження практики 

відповідно до робочої програми і затвердженого графіка роботи;  

- забезпечити методичну допомогу, керівництво та контроль за 

виконанням практикантом всіх робіт, які передбачені 

програмою практики; 

- здійснювати постійний контроль за якістю та своєчасністю 

виконання програми практики, конкретних завдань керівника 

практики; 

- оцінити звіт практиканта на підставі обсягу і якості виконаної 

роботи; 

- підготувати характеристику і дати відгук про роботу студентів-

практикантів. 

Керівник практики має право давати додаткові завдання 

студентам у зв’язку із змінами умов практики. 

 

 

  2.3. Обов’язки та права студента під час проходження практики 

 

Студент під час проходження навчальної практики зобов’язаний: 

- до початку практики прийняти участь в загальних зборах-

інструктажі та отримати від керівника практики випускової 

кафедри, що здійснює підготовку фахівців напряму підготовки 

6.070101 “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”,  

необхідну інформацію; 
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- прослухати інструктаж з охорони праці і техніки безпеки під час 

виїзних екскурсій, автотранспортних підприємств  та 

університеті відповідно до наказу ректора; 

- уважно вивчити програму практики та підготувати всі  необхідні 

матеріали для виконання завдання; 

- своєчасно прибувати на місця проходження практики, 

передбачені наказом ректора; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені 

програмою практики і вказівками  керівників; вивчити і суворо 

дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії; 

- своєчасно представити письмовий звіт про проходження 

навчальної практики на випускову кафедру і скласти залік з 

практики. 

 

 
3. ЗМІСТ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Виїзні заняття з навчальної практики студентів за напрямом 

підготовки 6.070101 “Транспортні технології (автомобільний 

транспорт)” проводяться на транспортні підприємства та організації 

відповідно до наказу ректора. Термін проведення виїзних занять з 

базовими підприємствами погоджує випускова кафедра за напрямом 

підготовки 6.070101 “Транспортні технології (автомобільний 

транспорт)”. 

Виїзд студентів на базу практики організовують викладачі 

кафедр: 

- автомобілів та автомобільного господарства; 

- автомобільних доріг і аеродромів; 

- транспортних технологій і технічного сервісу. 

Керівництво виїзними заняттями очолює випускова кафедра за 

напрямом підготовки 6.070101 “Транспортні технології 

(автомобільний транспорт)”. 

На автотранспортних підприємствах, їх представники 

знайомлять студентів з короткою історією, основними техніко-

експлуатаційними та економічними показниками, організаційною  та 

виробничою структурою автогосподарства, організацією технічного 

обслуговування автомобілів  та інше. 
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Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики, і 

дооформлення письмового звіту в кінці кожної частини практики 

відводиться 1-день. Письмовий звіт з навчальної практики студентів 

рекомендується складати за такою структурою: 

Титульний аркуш (додаток 1). 

Зміст. 

Вступ (розкрити необхідність та важливість проходження 

навчальної практики студентами напряму підготовки 6.070101 

“Транспортні технології (автомобільний транспорт)”. 

Розділ 1. Характеристика ремонтно-експлуатаційною базою 

автотранспортного підприємства.  

Розділ 2. Шляхи сполучення та технологія їх будівництва. 

Розділ 3. Структура автотранспортного підприємства. 

Диспетчерська служба. Документообіг підприємства. 

Висновки та пропозиції (висловити свої думки щодо отримання 

навичок і вмінь на практиці; описати які практичні питання, що 

зустрічалися під час виїзних екскурсій, доцільно було б  врахувати в 

навчальному процесі та дати загальну самооцінку корисності і 

важливості навчальної практики). 

Список використаної літератури. 

Додатки. 

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ  
ПРАКТИКИ 

 

Завершальний етап навчальної практики – правильне та своєчасне 

оформлення звіту про проходження практики, який дає можливість 

оцінити обсяг і якість виконаної студентом-практикантом роботи.  

Звіт оформлюється у вигляді пояснювальної записки на аркушах 

паперу формату А4 (210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30 мм, 

верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм; шрифт типу Times New 

Roman, розмір шрифту 14 кегль, інтервал між рядками – 1,5, 

вирівнювання за шириною. Складений звіт повинен мати наскрізну 

нумерацію сторінок (номер на першій сторінці не проставляється), а 

аркуші звіту повинні бути зшиті. Взірець обкладинки наводиться у 

додатку.  

Звіт перевіряється і затверджується керівниками практик від  

кафедри (з обов’язковим поставлянням підпису керівника практики на 

титульному аркуші звіту).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

Звіт може бути рукописним або друкованим. Текст пишеться 

державною мовою, без скорочень, чітким почерком. Кожен розділ звіту 

рекомендується починати з нової сторінки та супроводжувати схемами, 

таблицями і розрахунками. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, 

діаграми) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де є на нього 

посилання. Нумерація ілюстрацій проводиться в межах розділу. 

Ілюстрація починається словом “Рис.” (без лапок), яке разом з назвою 

розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рис. 1.1. 

Структура управління АТП”. Слово “Таблиця” ставиться з правого боку 

над таблицею, а в наступному рядку посередині розташовується її 

назва. Нумеруються таблиці в межах розділу. При нумерації таблиць та 

схем слід використовувати тільки арабські цифри. При використанні 

формул треба пояснювати їх зміст. 

Орієнтований обсяг звіту – 15-20 сторінок. Розкриття змісту 

повинно бути чітким, всебічним, аргументованим і послідовним. 

Студент-практикант є автором свого письмового звіту, тому він 

повинен самостійно, творчо, активно над ним працювати. Якщо 

виникнуть труднощі в написанні звіту, студент повинен звернутися до 

керівника практики для отримання консультацій з незрозумілих 

питань.  

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 

08.04.1993 р. “Про затвердження Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України” звіт з практики 

захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, до 

складу якої входять три керівника практики від університету. 

Письмовий звіт з навчальної  практики студент представляє на  

випускову кафедру в 2-х денний термін після закінчення навчальної 

практики. 

Кожен керівник практики відповідної частини приймає залік у 

студентів в останній день проходження кожної частини практики та 

проставляють на титульній сторінці звіту свою оцінку-бал (числом і 

прописом), ставлять свій підпис. Залікову оцінку на основі зібраних 

балів трьох частин ставить викладач випускової кафедри, що здійснює 

підготовку фахівців напряму підготовки                6.070101 

“Транспортні технології (автомобільний транспорт)”. Оцінка за 

практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість. 

Отримана практикантом незадовільна оцінка або несвоєчасне 

представлення звітності потребує повторного проходження практики. 

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільну 
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оцінку при захисті навчальної практики, відраховується з 

університету. 

 

5. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ  
ПРАКТИКИ В УМОВАХ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ 

СИСТЕМИ 

Таблиця 5.1  

Структура залікового кредиту 

Змістовий модуль 
Кількість 

балів 

Модуль 1. Навчальна  практика 0-100 

Змістовий модуль 1.: 

а) Виконання робочої програми практики по частині І (за 

змістом звіту оцінює керівник практики від кафедри 

автомобілів та автомобільного господарства  

б)  Захист першої частини практики 

0-30 

 

 

0-15 

0-15 

Змістовий модуль 2.: 

а) Виконання робочої програми практики по частині ІІ 

(за змістом звіту оцінює керівник практики від 

кафедри автомобільних доріг і аеродромів) 

б)  Захист першої частини практики 

0-30 

 

 

0-15 

0-15 

Змістовий модуль 3.: 

а) Виконання робочої програми практики по частині ІІІ 

(за змістом звіту оцінює керівник практики від 

кафедри транспортних технологій і технічного 

сервісу) 

б) Захист першої частини практики 

в) Здача звіту на кафедру транспортних технологій і 

технічного сервісу (приймає викладач з кафедри 

транспортних технологій і технічного сервісу і 

виставляє загальну кількість балів у відомість та 

залікову книжку): 

-  у визначений термін 

- пізніше визначеного терміну 

- правильність оформлення загального звіту 

0-40 
 

 

 

0-15 

0-15 

 

 

 

 

5 

0 

5 

 

Підсумкова оцінка за результатами практики виставляється 

відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів у 

ЄКТС, яка представлена в табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у ЄКТС 

 

Кіль-

кість 

набра-

них 

балів  

Оцінка 
Рівень 

компе-

тенції 

Критерії оцінювання практики за 5-ти 
бальною 
шкалою 

   за 
ЕCTS 

1 2 3 4 5 

90-100 5 А 
Високий 

(творчий) 

Студент повністю виконав програму 

практики; звіт за структурою, обсягом і 

змістом відповідає вимогам програми 

практики; основні положення звіту 

глибоко обґрунтовані і логічні; звіт має 

якісне оформлення; під час захисту звіту 

студент аргументовано доводить набуття 

ним практичних навичок, передбачених 

програмою практики. 

82-89  

4 

В 

Достатній 

(конст-

руктивно-

варіатив-

ний) 

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 умінь, передбачених 

програмою практики. 

74-81  С 

Студент повністю виконав програму 

практики; звіт за структурою, обсягом і 

змістом відповідає вимогам програми 

практики, але має незначні недоліки; 

основні положення звіту обґрунтовані; 

задовільне зовнішнє оформлення звіту; 

захист звіту дозволяє виявити наявність 

практичних умінь, передбачених 

програмою практики, незначні недоліки, 

які при цьому спостерігаються, студент 

виправляє сам. 
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продовження табл. 5.2  

1 2 3 4 5 

64-73  

3 

D 

Середній 

(репро-

дуктив-

ний) 

Студент повністю виконав програму 

практики; звіт відповідає вимогам 

програми, 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 з допомогою викладача. 

60-63  Е 

Студент повністю виконав програму 

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 в повній мірі виявити 

практичні навички, передбачені 

програмою практики. 

35-59  

2 

FX 
Низький 

(рецеп-

тивно-

продук-

тивний) 

Студент виконав більше 50 %  програми 

практики; 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. 

0-34  F 

Студент виконав менше 50 %  програми 

практики і представив звіт незадовільного 

змісту і якості оформлення; захист звіту 

показує відсутність практичних навичок, 

передбачених програмою практики. 

 

6. КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ  

 

Календарний графік проходження практики передбачає обсяги 

часу, які відводяться на різні організаційні, практичні і учбові роботи. 

Зміст календарного графіка, його безумовне виконання 

студентом забезпечує досягнення мети практики, а також сприяє 
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збору матеріалу для складання звіту по практиці. Обсяги часу, 

визначені в графіку є орієнтовними і коректуються з урахуванням 

погодинної роботи. 

Таблиця 6.1 

Календарний графік проходження практики 
№ 

з/п 
Назва заходів 

Кількість 

днів 

1 2 3 

Частина І (кафедра автомобілів та автомобільного господарства) 
1 Оформлення і отримання інструктажу по т/б і охорони 

праці. 

1 

2 Знайомство    з    структурою    автогосподарства    і   

організацією технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів. 

3 Ознайомлення із організацією умов експлуатації і їх вплив 

на технічний стан автомобілів. 

1 

4 Оформлення звіту по першій частині та захист 1 

 Всього. 3 

Частина ІІ (кафедра автомобільних доріг і аеродромів) 

1 Класифікація автомобільних доріг, міжнародні транспортні 

коридори, концесійні дороги.  Швидкості на дорогах різних 

категорій, пропускна спроможність доріг, інтенсивність 

руху. Структура управління проектуванням, будівництвом, 

експлуатацією доріг в Україні. 

1 

2 Організація руху на дорогах. Джерела фінансування 

дорожньої галузі в Україні. Організація дорожнього 

сервісу. Боротьба з шумами і шкідливими викидами на 

стадії будівництва і експлуатації. Машини і механізми, що 

використовуються при будівництві і експлуатації доріг. 

Асфальтобетонні, бітумні бази, кар’єри для будівництва і 

експлуатації доріг. Нові технології в будівництві доріг. 

1 

3 Оформлення звіту по другій частині та захист 1 

 Всього 3 

Частина ІІІ (кафедра транспортних технологій і технічного сервісу) 
1 Ознайомлення з документацією, оформлення документів 

при виїзді автомобілів з автогосподарства. 

1 

2 Оформлення документації у диспетчера господарства, 

видача завдань і шляхових листів. 

1 

3 Вивчення техніко-економічних показників організації 

перевезень. 

1 
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продовження табл.6.1 
1 2 3 

4 Виконання замовлень, оформлення документів по наданих 

послугах, організація плати за виконанні роботи. 

1 

5 Оформлення звіту по третій частині та захист 2 

 Всього 6 
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Додаток 1 
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 

Кафедра транспортних технологій і технічного сервісу 

 

 

ЗВІТ 

 

про проходження  

навчальної  практики 

 

 

                                    Оцінки (бали): 

Керівника  кафедри автомобілів та  

автомобільного господарства  ____________     __________  ___________ 

                 (прописом)  (підпис)  (ПІП) 

Керівника кафедри автомобільних  

доріг і аеродромів                   ______________     __________     ____________ 
                (прописом)  (підпис)  (ПІП) 

Керівника кафедри транспортних  

технологій і технічного сервісу ______________     __________  ____________ 
                (прописом)  (підпис)  (ПІП) 

 

Виконав (ла): студент(ка) ННМІ,  

ІІ-го к.,     гр.,ТТАТ 

__________________________ 

  (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Залікова оцінка з практики__________________________________ 
                 (прописом,   підпис)  

“__” ______________ 20__р 

 

Рівне   20__ р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


