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ВСТУП 
 

Виробнича практика студентів є частиною навчально-виховного процесу 

підготовки  висококваліфікованих фахівців і має на меті формування у них 

практичних навичок і умінь щодо праці в умовах реформування економіки 

України. 

Програма розроблена у відповідності до: 

 «Методичних рекомендацій по  складанню програм практики студентів 

вищих навчальних  закладів України», Міністерство освіти України від 

14.02.96р.№ 3.1-5 / 97; 

 Кваліфікаційні характеристики бакалаврів з напряму підготовки 

6.050101 – «Комп‟ютерні науки»; 

 «Положення про проведення практики студентів Таврійського 

державного агротехнологічного університету», затвердженого Вченою 

Радою ТДАТУ 24.10.2006 р., №2/06; 

Організація практичної підготовки студентів регламентується: 

 «Положенням про  проведення практики студентів у вищих навчальних 

закладах України», затвердженого наказом  Міністерства освіти України  

№ 93 від 8.04.93 року; 

 Положенням про проведення навчальної практики з  напряму підготовки 

6.050101 «Комп‟ютерні науки»ТДАТУ, 2007; 

 Положенням про проведення виробничої практики з  напряму підготовки 

6.050101 «Комп‟ютерні науки» ТДАТУ, 2007; 

 навчальними планами університету; 

 особливостями базових підприємств і організацій з практики; 

Згідно навчального плану-графіку ТДАТУ строк виробничої практики 

студентів з напряму підготовки 122 «Комп‟ютерні науки» для студентів 4 

курсу дорівнює 5 тижнів. 
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1 Мета і завдання виробничої практики 
 

Виробнича практика з напряму підготовки 122 "Комп‟ютерні науки" є 

складовою частиною навчально-виховного процесу,  основним етапом 

практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів і має на меті 

формування у них практичних навичок і умінь щодо праці в умовах 

широкого застосування інформаційних технологій, обчислювальної техніки 

та методів системного аналізу в усіх галузях проектування. 

Під час проходження виробничої практики студенти набувають досвіду 

практичної, науково-дослідницької, суспільно-політичної, організаційної та 

аналітичної роботи у науково-дослідних установах, промислових 

підприємствах та проектних установах тощо і збирають матеріали для 

виконання курсової роботи на тему «Проект системи автоматизованого 

проектування» та звіту по практиці . 

Основними завданнями виробничої практики є: 

 закріплення теоретичних знань студентів та їх застосування на практиці; 

  вивчення організаційної структури та функціонування організації, 

правових засад та сфери діяльності; 

 практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з 

відповідних посад зі спеціальності “Інформаційні технології 

проектування ”; 

 підбір нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних 

матеріалів, їх систематизація та аналіз; 

 прогнозування основних показників та перспектив розвитку бази 

практики; 

 практичне застосування теоретичних знань у напрямках діяльності:  

 математичні моделі об‟єктів проектування; 

 алгоритмічне та програмне забезпечення автоматизованих систем 

проектування;  

 алгоритми управління технологічними процесами та об‟єктами 

проектування. 

Після проходження практики студент має: 

знати:  

 методи організації процесу проектування складних  об‟єктів та систем; 

 методи та засоби інтегрування пакетів прикладних програм при 

вирішенні завдань проектування складних  об‟єктів та систем; 

 автоматизовані системи проектування, системи тестування та 

автоматизовані тренажери, автоматизовані робочі місця 

проектувальників, програмне забезпечення офісних систем, програмне 

забезпечення для створення електронного архіву технічної документації, 

пакети програм для моделювання динамічних процесів, програмне 

забезпечення мереж обчислювальних машин, пакети програм для 

організації електронного документообігу; 
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 організацію проектних робот; 

 взаємодію конструкторських та технологічних служб в процесі 

проектування; 

 склад та топологію комп‟ютерної мережі; 

 програмне забезпечення комп‟ютерної мережі; 

 конфігурацію кожного автоматизованого робітничого місця (АРМ); 

 програмне забезпечення для вирішення завдань конструкторської 

підготовки виробництва; 

 програмне забезпечення для вирішення завдань технологічної підготовки 

виробництва; 

 програмне забезпечення для вирішення завдань планово-диспетчерської 

підготовки виробництва; 

 структуру підрозділів САПР (якщо вони існують); 

 порядок взаємодії системи автоматизованого проектування з 

автоматизованими системами керування виробництвом. 

вміти: 

 виконувати підбір компонентів комп‟ютера для вирішення завдань 

проектування; 

 спроектувати комп‟ютерну мережу; 

 розробити перелік програмних засобів для вирішення завдань 

проектування конкретних  об‟єктів; 

 проводити тестування та конфігурування компонентів комп'ютера;                                              

 виконувати  типові розрахунки та моделювання за допомогою ЕОМ; 

отримати навички: 

 роботи на одній із посад проектувальника; 

 праці на автоматизованому робітничому місці (АРМ) проектувальника; 

 складання звітів з проходження практики. 

 

Задачі практики 

 

1.    Провести передпроектне обстеження підприємства: 

 визначити порядок проходження проектної документації в підрозділах 

проектних підприємств; 

 наявність САПР; 

 перелік задач, які розв'язуються за допомогою САПР; 

 апаратне забезпечення САПР; 

 програмне забезпечення САПР; 

 топологію обчислювальної мережі; 

 інформаційне забезпечення САПР; 

 застосування паралельного інженірингу; 

 наявність інформаційного простору підприємства; 

 питання CALS – технологій; 

 технологічне устаткування з ЧПУ. 

2.    Підрозділ САПР: 



 7 

 структура; 

 рішення задач. 

Завдання на проходження виробничої практики  

Необхідно отримати наступну інформацію: 

1. Відділ головного конструктора (ВГК) 

 методика проектування виробів (вхідна інформація, вихідна інформація, 

структура відділу); 

 чи існують АРМ (конфігурація, завдання, забезпечення); 

 взаємозв'язок з відділом головного технолога і іншими     відділами; 

 процес распараллеювання; 

 чи використаються розрахункові пакети САЕ. 

2. Відділ головного технолога (ВГТ) 

Необхідно отримати наступну інформацію: те ж саме, що і в  ВГК + бюро 

проектування оснащення. 

3. Відділ інформаційних технологій (САПР) 

 структура відділу; 

 коло завдань; 

 взаємодія з іншими підрозділами; 

 перспектива розвитку. 

4. Економічний відділ (плановий) 

 вага конструкторських і технологічних робіт у структурі витрат на 

виробництво виробу; 

 номенклатура виробів; 

 перспектива розвитку (по номенклатурі, по валу). 

5. Архів 

 електронне встаткування; 

 існування електронного архіву; 

 все забезпечення архіву. 

6. Відділ перспективного розвитку 

7. Нормоконтроль 

Ознайомитися з роботою і завданнями. 

Необхідно також зібрати наступну інформацію: 

 історія підприємства; 

 зв'язки з іншими підприємствами з погляду САПР; 

 види забезпечень; 

 відсоток автоматизованих проектних робіт; 

 тенденції. 
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2 Бази практики 

 

Базами практики є: 

 
 
ТОВ «Біол» 
72316 м. Мелітополь, Запорізької області, вул. Мічуріна, 21, тел. (06192) 42-50-01 
ТОВ «Тара» 
72311 м. Мелітополь, Запорізької області, Каховське шосе, 38, тел. (06192) 42-72-79 
ТОВ «Руслан – комплект» 
м. Мелітополь, Запорізька область, вул. Красіна, 17 
ПП «Таврія-Турбо плюс» 
72364 с. Костянтинівка, вул. Садова, 87, Мелітопольський район, Запорізьська обл. 
ПП «Завод Двигун» 
72312 м. Мелітополь, Запорізької області, вул. Луначарського, 4,  
тел. (06192) 44-02-37. 
ТОВ «МРІЯ» 
72311 м. Мелітополь, Запорізької області, вул.Дружби, 124,  
тел./факс (06192) 5-31-89 
ТОВ «Мелітопольський завод турбокомпресорів» 
72311 м. Мелітополь, Запорізької області, Каховське шосе, 3/7, тел. 067-6126287 
ПАТ «Мелком» 
72319 м. Мелітополь, Запорізької області, вул. Кірова, 210, тел. (06192) 6-95-30 
ВАТ «Гідросила МЗТГ» 
72316 м. Мелітополь, Запорізької області, вул. Індустріальна, 59,  
тел. (06192) 42-21-09 
ТОВ «Агроресурс-5» 
72319 м. Мелітополь, Запорізької області, вул. Свердлова 128, тел. (06192) 42-64-84 
ТОВ НВП «Базис» 
72316 м. Мелітополь, Запорізької області, вул. Мічуріна, 11/2, тел. (06192) 44-01-33 
ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат» 
72312 м. Мелітополь, Запорізької області, вул. Дзержинського, 21/1,  
тел. (06192) 6-83-86, 6-99-34 

Розподіл студентів за базами практики  проводиться кафедрою 

прикладна геометрія і інформаційні технології проектування та 

затверджується деканом факультету інженерії та компьютерних технологій. 

Базами практики можуть бути також проектні підрозділи інших організацій з 

якими  Таврійським державним агротехнологічним університетом укладено 

відповідні угоди. 

 

3 Організація і керівництво практикою 
 
3.1 Організація практики 
 

Загальну організацію практики та контроль за проведенням її в 

університеті здійснює керівник практики (завідуючий відділом практики), 

який підпорядкований проректору з навчальної роботи. Завідуючий відділом 

практики забезпечує студентів базами практики, складає з ними договори з 

проведення практики (додаток А), узгоджує керівників від бази практики. 
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3.2 Керівництво практикою 
 

Навчально-методичне керівництво з практики студентів здійснюється 

кафедрою прикладна геометрія та інформаційні технології проектування. 

Кафедра призначає керівниками практики провідних викладачів, які 

добре знають діяльність підприємств, де студенти проходять практику. 

Керівник практики від кафедри: 

 завчасно знайомиться з умовами базових організацій практики; 

 сповіщає перед початком практики кожному студентові місце, порядок 

та терміни її  проходження; 

 знайомить з інструкцією (додаток Б); 

 готує і видає направлення на проходження практики (додаток В) 

контролює прибуття студента на практику (додаток Г); 

 видає завдання на проходження виробничої практики (додаток Д); 

 узгоджує з базами практики календарний план-графік проведення 

практики (додаток Е); 

 перед початком контролює підготовленість баз практики та вживає 

відповідних заходів щодо їх підготовки; 

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом 

студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики, з 

техніки безпеки, протипожежних правил, ведення щоденника тощо); 

 повідомляє студентам про систему звітності з практики, вимоги до звіту 

та терміни його захисту; 

 забезпечує високу якість проходження практики студентів у повній 

відповідності до навчальних планів і програм; 

 здійснює контроль за забезпеченням базами практик нормальних умов 

праці і побуту студентів; 

 контролює виконання практикантами правил внутрішнього розпорядку; 

 провідує студентів на базах практики за графіком із відповідними 

помітками у щоденниках (додаток  Ж, И) студентів-практикантів. 
Обов‟язки і права керівника практики від університету викладені у 

додатку К. 
Керівництво студентами на базах практики повинно покладатись на одного 

із кваліфікованих фахівців: начальника відділу, головного або провідного 
спеціаліста. Вони надають студентам місце для практики, які забезпечують 
найбільшу ефективність її проходження, створюють необхідні умови, щодо 
отримання студентами, під час проведення практики, навичок з фаху. 
Керівники від бази практики надають студентам-практикантам  можливість 
користуватися наявною літературою, звітною та іншою документацією і 
надають допомогу у підборі  матеріалів для звіту з практики. 
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3.3 Індивідуальні завдання 
 

Зміст практики визначається цією програмою та індивідуальними 

завданнями, які мають свої особливості залежно від специфіки бази 

практики. 

 Студенти в реальних умовах функціонування конкретної організації, 

установи, фірми (відділу)  вивчають:  

 організаційну структуру та функції організації, правові засади та сферу 

діяльності; 

 обов‟язки спеціалістів на  посадах: інженер-конструктор, інженер-

технолог, керівник конструкторського, керівник технологічного бюро, 

виконавці підрозділу САПР, керівник підрозділу САПР; 

  об‟єкти проектування; 

 побудову та технічне оснащення автоматизованих робочих місць 

проектувальників; 

 програмні продукти які використовуваються при проектуванні; 

 структуру комп‟ютерної мережі;  

 прогнозування переліку задач, які будуть вирішуватись у САПР та 

перспективи її розвитку. 

 

3.4 Заняття, екскурсії під час проходження практики 
 

З метою поглибленого вивчення структури  та функцій організації для 

студентів проводяться заняття ознайомчо-інструктивного характеру. Під час 

занять керівник практики від бази практики знайомить студентів із 

завданнями діяльності організації, системою автоматизованого проектування 

та основними характеристиками обладнання з числовим програмним 

управлінням (ЧПУ). 

З метою поглибленого вивчення діяльності, а також взаємодії з іншими 

організаціями, підприємствами, установами, керівники практики від бази 

практики можуть проводити екскурсії для студентів у зазначені організації. 

 

3.5 Методичні рекомендації 
 

Початком практики студентів з напряму підготовки 122 «Комп‟ютерні 

науки» є складання календарного плану (додаток Е) проходження практики, 

який забезпечує послідовне вивчення всієї роботи системи автоматизованого 

проектування підприємств, організацій тощо. 

Керівник практики від   кафедри прикладної геометрії і інформаційних 

технологій проектування знайомить студентів із програмою практики та 

індивідуальним завданням, узгоджує зміст цих документів з керівником від 

баз практики. За затвердженим на кафедрі графіком проводить 

консультування студентів в процесі практики, здійснює контроль за 

виконанням студентами програм практики, правил внутрішнього трудового 
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розпорядку, ведення щоденника,  вирішує організаційні питання, що 

виникають, інформує завідуючого кафедрою про хід  практики. 

Студент вивчає Положення (Статут) і нормативні акти, на підставі яких 

діє організація, структуру штату і Положення про відділи, сектори, посадові 

обов'язки працівників відділів та структурних підрозділів, видами документів 

що опрацьовуються, завданнями діяльності організації та проектних 

підрозділів, виконує обов‟язки фахівця підрозділу який обслуговує систему 

автоматизованого проектування. 

При проходженні практики студенти зобов'язані: 

 своєчасно приступити до практики і повністю виконати обсяг роботи, що 

передбачений робочим планом проведення практики; 

 суворо дотримуватись діючих на базі практики правил внутрішнього 

розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії; 

 вести щоденник, в якому записувати все, що зроблено за кожен день; 

 підготувати звіт з практики;  

 здати звіт, щоденник та характеристику-відгук (додаток Р), які мають 

бути підписані керівником практики від бази практики, у терміни, що 

визначені планом-графіком. 

 

3.6  Навчальні посібники 
 

З метою поглибленого опанування студентами майбутньою професією, 

керівники практики від бази практики знайомлять студентів із нормативною 

та законодавчою базою, необхідною літературою та посібниками додатку Л.  

 

4 Форми і методи контролю 
 

Під час  проходження практики студент має цілком підкорятися діючим 

правилам внутрішнього розпорядку відповідної організації. 

Обов`язки і права студентів, керівників практики від університету і баз 

практики  знаходяться у керівників практики додатках К, М,Н. 

Керівник практики від університету контролює проходження практики 

за відповідним графіком (додаток П, Т). 

Керівник бази практики добирає і призначає досвідчених фахівців 

безпосередніми керівниками практики, а також разом із керівником з 

практики від кафедри організовує і контролює проходження практики у 

відповідності до програми. 

Студенту створюються необхідні умови для вивчення всіх сторін 

діяльності підрозділів, яки займаються технічною підготовкою виробництва, 

збирання матеріалів до звіту з практики. Студент веде щоденник, де він 

коротко характеризує зроблену роботу та результати власних спостережень. 

За порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни 

на базі практики студент несе відповідальність перед адміністрацією ТДАТУ 

і бази практики. В разі потреби, наказом керівника бази практики на 
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практикантів, що порушують правила внутрішнього трудового розпорядку, 

можуть бути накладені стягнення. 

 
5 Вимоги щодо звіту 
 

5.1 Загальні вимоги 
 

Звіт з проходження практики - це основний підсумковий документ, що 

надає можливість проаналізувати і оцінити діяльність студента під час 

проходження практики. 

Звіт має бути складений і оформлений у відповідності до вимог ЄСКД та 

ДСТУ 3008-95. “Документація. Звіти у сфері науки і техніки”. -К.: 

Держстандарт України, 1995. та методичних рекомендацій “Вимоги до 

оформлення курсових та дипломних робіт (проектів)”. - ТГАТА", 1998. 

 

5.2 Структура та обсяги звіту  
 

Звіт умовно поділяють на: 

 вступну частину;  

 основну частину;  

 додатки. 

Вступна частина містить такі структурні елементи:   

 титульний аркуш;    

 завдання на роботу; 

 реферат;    

 зміст;  

 перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. 

 Основна частина містить такі структурні частини:    

 вступ;  

 суть роботи;    

 висновки;  

 рекомендації;   

 перелік посилань.    

Додатки розміщують після основної частини роботи. 

 

5.3 Вимоги до структурних елементів звіту  
 
5.3.1 Вимоги до структурних елементів вступної частини 
 

Структурні елементи "Титульний аркуш", "Завдання на роботу", 

"Реферат", "Зміст", "Вступ", "Суть роботи", "Висновки", "Перелік посилань" 

є обов'язковими. 

Титульний аркуш. Має єдину форму та реквізити і оформляється за 

зразком, який наведений у додатку Н. 
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Завдання на виробничу практику оформляється, як правило, на 

друкарському бланку, виконаному на двох сторінках аркуша, розміщується 

після титульного аркуша.  

Реферат призначений для ознайомлення з роботою. Він має бути 

стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти 

рішення про доцільність читання всієї роботи. Реферат має бути розміщений 

безпосередньо за завданням, починаючи з нової сторінки.    

Реферат повинен містити: 

 відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, 

кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, 

включаючи дані додатків);    

 текст реферату; 

 перелік ключових слів. 

       Текст реферату повинен відбивати подану у роботі інформацію у такій 

послідовності:    

 об'єкт дослідження;    

 мета роботи;    

 методи дослідження;    

 результати та їх новизна;    

 взаємозв'язок з іншими роботами;    

 рекомендації щодо використання результатів роботи;    

 значимість роботи та висновки.    

Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і, бажано, 

щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.    

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті роботи, 

вміщують після тексту реферату.    

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), 

надрукованих великими літрами в називному відмінку в рядок через коми. 

Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової 

сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначань, символів, 

одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені 

назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають за 

головки) суті роботи; висновки; рекомендації; перелік посилань; назви 

додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. 

 У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з 

зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.  

Умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни 
пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, 

починаючи з нової сторінки.    

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті роботи 

наводять їх розшифровку. 

 

5.3.2 Вимоги до структурних елементів основної частини 
 Звіт з виробничої практики складається із таких основних розділів і 

висвітлює питання: 
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Вступ: 

 мета і завдання практики, база практики, порядок і термін проходження.  

Вступ розташовують на окремій сторінці.  

Суть звіту: 

 виконання програми з виробничої практики (вміщує конкретну 

розгорнуту інформацію про виконання програми і індивідуального 

завдання):  

 методику виконання робіт; 

 участь в науково-дослідній роботі (тексти підготовлених публікацій 

наводяться в Додатку).  

Виклад тексту звіту повинен бути коротким, чітким, і не допускати  

різних тлумачень. Виклад звіту дається від першої або третьої особи 

множини.  

Звіт слід розподілити на окремі логічно підпорядковані частини. 

Виходячи з цього - текст звіту розподіляють на розділи і підрозділи, а при 

необхідності - на пункти і підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен 

містити закінчену інформацію. 

Розділи повинні мати в розрізі всього розподілу порядкові номери, які 

позначаються арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати нумерацію в 

розрізі кожного розділу, номери підрозділів складаються із номерів розділу і 

підрозділу, розділених крапкою. 

Складений студентами звіт має бути зшитий і повинен мати наскрізну 

нумерацію сторінок. Номери сторінок розміщують у верхньому правому 

кутку аркуша. 

Аналогічно нумеруються пункти, таблиці, графіки. 

Кожний пункт, підпункт та перелік записують з абзацу. Кожний розділ 

рекомендується починати з нової сторінки. 

Висновки вміщують безпосередньо після викладання суті роботи, 

починаючи з нової сторінки. У висновках узагальнюються основні 

показники, які розробив студент на протязі практики висновки щодо 

досягнення мети і завдання практики. 

Рекомендації містять конкретні пропозиції щодо удосконалення 

діяльності установи та поліпшення проведення практики.  

Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки. 

Перелік посилань. Перелік джерел, на які є посилання в основній 

частині роботи наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. 

У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Перелік використаної 

літератури повинен включати законодавчі та нормативні акти, інструктивні 

матеріали, сучасну літературу з питань зовнішньоекономічної діяльності, 

фінансового менеджменту, інвестицій. 

Бібліографічні описи в переліку посилань подають одним із таких 

способів: в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для 

користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків, в хронологічному порядку. Бібліографічні описи посилань у 

переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та 
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видавничої справи. (ГОСТ 7.1-84 Бібліографічні описи документу. Загальні 

вимоги і правила складання). 

 

5.3.3 Вимоги до додатків 
 

У додатках вміщують матеріал, який:    

 є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної 

частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про 

роботу;    

 не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через 

великий обсяг або способи відтворення. 

Це, як правило, такі матеріали: 

 план-графік проходження практики із відмітками керівника практики 

про його виконання; 

 характеристика - відгук на студента-практиканта за підписом керівника 

практики від бази практики; 

 інші матеріали, що надають можливість більш змістовно висвітлити суть 

практики і набуті навички, а також наочний матеріал (зразки документів, 

малюнки, мапи, схеми, графіки, креслення, фотографії, відео плівки, 

дискети тощо).  

 

5.4 Оформлення звіту 
 

Звіт оформляється на  сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 

297) з додержанням таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє - не менш 20 

мм., праве -  не менш 10 мм. 

Звіт виконується українською або англійською мовою.  

Звіт з проходження практики виконують за допомогою комп'ютера 

(машинного способу) або друкарської машинки (машинописного), а всі 

матеріали, що додаються до звіту згідно переліку, підшиваються і 

нумеруються. Креслення та технологічні карти подаються в електронному 

варіанті. 

Обсяг звіту з практики без урахування додатків має складати не менше 

як 30 тис. знаків (знаками рахуються всі букви, розподілові знаки, а також 

пробіли між словами). Загальний обсяг звіту 20 - 30 сторінок друкованого 

тексту, разом з табличними та ілюстративними матеріалами. За 

машинописного способу виконання роботи друкують через півтора 

інтервали; за машинного - з розрахунку не більше 30 рядків на сторінці за 

умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 

мм. Опис вивчених економічних та виробничих показників має бути 

стислими, ясними, супроводжуватись усіма необхідними цифровими даними, 

графіками, таблицями, схемами та малюнками. 

Звіт має бути складений за час проходження практики, перевірений на 

базі практики керівником практики, оцінений у характеристиці-відгуку про 



 16 
роботу студента і переданий на кафедру прикладної геометрії і 

інформаційних технологій проектування ім. В.М.Найдиша. 

 

6 Підбиття підсумків практики 
 

Звіт з виробничої практики розглядається керівником практики від бази 

практики та керівником від університету. Керівник від бази практики складає 

на кожного студента відповідну характеристику-відгук (Додаток С), де 

відзначається виконання студентом програми практики, календарного 

графіка, трудова дисципліна, опанування виробничими навичками, участь в 

науково-дослідній та громадській роботі тощо. Після закінчення практики 

студент складає диференційований залік комісії, яка призначається 

керівником кафедри із двох викладачів. Залік складається на базі практики 

або в університеті на кафедрі прикладної геометрії і інформаційні технології 

проектування. До заліку допускаються студенти, які виконали програму 

практики, своєчасно подали звіт за установленим зразком і отримали 

позитивну характеристику від бази практики. 

Комісія перевіряє якість звіту та знання студента, звертаючи особливу 

увагу на набуті практичні навички. Залік зараховується за оцінками: 

“відмінно”, “добре”, “задовільно”. Студенти, які не виконали програму 

виробничої практики, отримали незадовільний відгук про проходження 

практики, або отримали зі звіту оцінку “незадовільно”, направляються на 

повторне проходження практики або відраховуються із університету. 

Комісія приймає залік у студентів в останні дні її проходження. 

Керівники практики від університету за результатами проведення 

практики складають письмовий звіт та пропозиції щодо використання 

матеріалів для написання рефератів, курсових робіт, ситуаційних задач, а 

також пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та змісту 

дисциплін, що викладаються. 

ОЦІНЮВАННЯ  СТУДЕНТІВ  У  МОДУЛЬНІЙ  СИСТЕМІ 

Шкала оцінювання знань студентів 

 

Рейтинг 
з дисципліни  

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 

90 – 100 A Відмінно 

82 – 89 B 
Добре 

75 – 81 C 

67 – 74 D 
Задовільно 

60 – 66 E 

35 – 59 FX Незадовільно (з можливістю перездачі) 

0 – 34 F Незадовільно (без права перескладання) 
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ДОДАТОК А 

Угода на проведення практики 

 

УГОДА №___________ 

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

місто ______________________________   “______” 

_________________20___ р. 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони  

__________________________________________________________________ 
(повне найменування навчального закладу) 

(далі - вищий  навчальний заклад), в особі  

__________________________________________________________________, 
(посада, прізвище та ініціали) 

що діє на підставі___________________________________________________, 
(статут або доручення) 

і, з другої сторони,__________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

(далі – база практики), в особі ________________________________________, 
                                                                                                 (посада, прізвище та ініціали)

 

 

що діє на підставі __________________________________________________,  
                                                                      (статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів: 

 

1. База практики зобов„язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

 

№ 

з/п 

Шифр і назва  

напряму 

підготовки, 

спеціальності 

Курс Вид 

практики 

Кількість 

студентів 

Строки практики 

початок закінчення 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення 

встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів). 

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для 

безпосереднього керівництва практикою. 
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1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм 

практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному 

робочому місці. Проводити обов„язкові інструктажі з охорони праці: 

ввідний та на робочому місці. У разі  потреби навчати студентів-

практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, 

запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за 

нормами, встановленими для штатних працівників. 

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від 

навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, 

кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою 

документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі 

порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші 

порушення повідомляти вищий навчальний заклад. 

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного 

студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним 

звіту. 

1.9. Додаткові умови ____________________________________________ 

_______________________________________________________________

Вищий навчальний заклад зобов„язується: 

1.10. За два місяці до початку практики надати базі практики для 

погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список 

студентів, які направляються на практику. 

1.11. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

1.12. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази 

практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час 

проходження практики. 

2. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 

2.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов„язків 

щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про 

працю  України. 

2.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, 

вирішуються у встановленому порядку. 

2.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця 

практики згідно з календарним планом. 

2.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і 

вищому навчальному закладу. 

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки: 

Навчального закладу  

_______________________________________________________________ 

Бази практики ___________________________________________________ 
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Підписи та печатки: 
 

Вищий навчальний заклад: 

                     ___________ ______________ 
                                       (підпис)              (прізвище та ініціали) 

 

 М.П.     “_____” _____________ 20___ року 

База практики: 

                _________ ________________ 
                          (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 

М.П.      “_____” _____________ 20___ року 

 

 Примітки: 

1. Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань 

підприємства, установи та вищого навчального закладу про проведення 

практики студентів. 

2. Формат бланка А4 (210297 мм), 2 сторінки. 
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ДОДАТОК Б  

 

Інструкція по проходженню практики 
 

1. Практика студентів є невід'ємною складовою процесу підготовки фахівців 

різних кваліфікаційних рівнів і проводиться на обладнаних відповідним 

чином базах Університету, в органах державної влади, на підприємствах 

різної форми власності, в організаціях різних галузей господарства. 

2. Проходження практики кожним студентом є обов'язковим, як і вивчення 

теоретичних дисциплін навчального плану. 

3. Навчально-методичне керівництво виробничою практикою студентів 

здійснює викладач  кафедри, який добре знає вимоги виробництва та 

умови і зміст роботи практиканта. 

4. До виробничої практики допускаються студенти, які повністю виконали 

навчальний план теоретичного навчання. 

5.  Перед виїздом на практику студент повинен одержати від кафедри: 

 програму практики; 

 індивідуальне завдання з курсової чи дипломної роботи; 

 щоденник практики. 

6.  З метою кращої підготовки до практики студент повинен: 

 ознайомитися з програмою практики і змістом робіт, які буде 

виконувати; 

 ознайомитися з рекомендованою літературою; 

 одержати необхідну консультацію з організаційних та методичних 

питань від керівника практики; 

 взяти участь в інструктивній нараді, яку проводять керівники-

організатори практики. 

7.  В період проходження практики студент зобов'язаний: 

 своєчасно прибути на базу практики; 

 набути відповідних навичок з майбутньої спеціальності; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 

 систематично вести щоденник практик та своєчасно скласти звіт про 

проходження практики; 

 вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці та техніки 

безпеки; 

 нести відповідальність за виконану роботу; 

 провадити необхідні спостереження, досліди та збір матеріалів для 

курсової та дипломної робіт. 

8.  Після закінчення практики студент повинен подати на кафедру: 

 щоденник виробничої практики; 

 докладний звіт про проходження виробничої практики; 

 характеристику з місця проходження практики; 

 матеріали практики. 
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9.   У звіті розкриваються питання, згідно до завдання на практику. 

10. Атестація студента без подання щоденника і звіту про проходження 

практики не проводиться. 

11. Захист практики проводиться в останні 2-3дні практики або протягом 

перших десяти днів наступного семестру перед спеціально організованою 

комісією. Захист повинен носити публічний характер. 

12. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і 

залікової книжки  студента за підписами членів комісії та враховується 

при визначенні стипендії. 

13. Студенту, який не виконав програму практики, може бути надано право 

проходження практики повторно. Студент, який вдруге отримав 

негативну оцінку з практики, відраховується з Університету. 
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ДОДАТОК В  

Направлення студентів на практику 
   

  
                  Місце кутового штампа  

вищого навчального закладу          
 

               КЕРІВНИКУ 

       ________________________________ 
      ________________________________ 

       ________________________________ 

         ________________________________ 
         ________________________________ 

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

/є підставою для зарахування на практику/ 

 Згідно з угодою від „___” ______________________ 20___ року № ___, 

яку укладено з 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом 

підготовки (спеціальністю) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                           Назва практики 

__________________________________________________________________ 

Строки практики з „___” ___________________________________ 20___ року 

               по „___” _______________________________  20 ___ року 

 

Керівник практики від кафедри, циклової 

комісії_____________________________________________________________ 

    (посада, прізвище, ім‟я, по батькові) 

 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

М.П.           Керівник виробничої практики ВНЗ                  

_____________________________. 
     (підпис)                         (прізвище та ініціали) 

 

 Примітки: 

1. Форма служить підставою для прийому студентів на практику 

підприємством, установою, організацією. 

2. Формат бланка № А5 (148210 мм), 2 сторінки. 
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ДОДАТОК Г 

Повідомлення про прибуття студента на практику 
 

Кутовий штамп                                                                        

(підприємства,                                                                                    

організації,  установи)                   

                                                             

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

      студент ________________________________________________ 

   (повне найменування вищого навчального закладу) 

      _______________________________________________________ 

                                      ( прізвище, ім‟я, по батькові) 

      _______________________________________________________   

 (курс, інститут,  факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність)) 

      прибув „___” _______  20___ року до ______________________________ 

                                                                      (назва підприємства, організації, 

установи) 

      і приступив до практики.  Наказом по підприємству (організації, установі)  

від „__” ___________20____ року № _____                    студент 

_________________________ зарахований на посаду 

      _______________________________________________________ 

                          (штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)  

      _______________________________________________________ 

                                      (штатні посади  назвати конкретно) 

         Керівником практики від підприємства (організації, установи) 

призначено  

      _______________________________________________________ 

                                      (посада, прізвище, ім‟я, по батькові) 

                 

       Керівник підприємства (організації, установи)   

_____________  ______________________________  

           (підпис)               (посада, прізвище, ім‟я, по батькові)                               

       Печатка (підприємства,                            “____”____________ 20_____року 

        організації, установи) 

 

       Керівник практики від вищого навчального закладу                                                                                                            

_________________________________________________________                 

                                        (назва кафедри, циклової комісії)                                                             

________________  _________________________________________    

                  (підпис)                       ( посада, прізвище, ім‟я, по батькові)        

“____”___________20____року 

 Примітки: 

1. Форма засвідчує прибуття студента на практику згідно з направленням. 

Вказується посада, на яку призначений студент, та керівник практики 

відповідно до наказу підприємства, установи, організації. 

2. Формат бланка А5 (148210 мм), 1 сторінка. 
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ДОДАТОК Д 

 

Завдання  на виробничу практику 

Таврійський Державний Агротехнологічний Університет 

Факультет 

Інженерії та комп`ютерних технологій 

Кафедра "Інформаційні 

технології проектування ім. Найдиша В.М." 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                                                   Зав. кафедрою ІТП                     

                                                                                   ім Найдиша В.М.   

                                                                                   “___” ___________ 20__ р. 

                                                                                                   _______  

 

ЗАВДАННЯ 
на  виробничу   практику 

студентки 4 курсу групи 41 КН 

Іванченко Ірини Вікторівни 

напряму підготовки 122 “Компютерні науки” 

   

  1. База практики _______________________________ 

  2. Термін проходження практики _________________ 

  3. Захист звіту з практики _______________________ 

  4. Керівник практики ___________________________ 

  5. Індивідуальне завдання на проходження практики: 

опрацювати: 

 

 

 

 

 

Керівник практики від університету 

 

_________________________________________________ (підпис) 
посада, прізвище, ім`я та по батькові 

 

 

Примітка. Зазначене індивідуальне завдання уточнюється за місцем 

проходження практики і остаточно затверджується керівниками з виробничої 

практики. 
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ДОДАТОК Е 

 

 

Календарний графік проходження практики 
 

 № 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 
Відмітки 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу ______ _____________ 
                                                      (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

      від підприємства, організації, установи ______  _____________ 
                                                                          (підпис)     (прізвище та ініціали) 

 

       Примітка. Зміст завдання може змінюватись у відповідності до умов                      

конкретної бази практики. 
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ДОДАТОК Ж 

Щоденник практики 

 

ТАВРІЙСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 

__________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

__________________________________________________________________ 

 

студента___________________________________________________________ 

(прізвище, ім‟я, по батькові) 

Факультет_________________________________________________________ 

 

Кафедра 

_____________________________________________________________ 

 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень_________________________________________ 

 

напрям підготовки 

____________________________________________________ 

 

спеціальність_______________________________________________________ 

(назва) 

 _________ курс,  група _______________ 
 

Студент___________________________________________________________ 
(прізвище, ім‟я, по батькові) 

 

прибув на підприємство, організацію, установу 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи „___” ______________ 20___ року 

 

__________________________________________________ 
    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 

Печатка 

Підприємства, організації, установи   “___” ______________ 20___ року 

__________________________________________________ 
 (підпис)          (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Календарний графік проходження практики 

 

 № 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 
Відмітки 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу ______ _____________ 
                                                      (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

      від підприємства, організації, установи ______  _____________ 
                                                                          (підпис)     (прізвище та ініціали) 

 

       Примітка. Зміст завдання може змінюватись у відповідності до умов                      

конкретної бази практики. 
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Робочі записи під час практики 
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Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

                               _________________________________________________ 
                  (назва підприємства, організації,  установи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи :  

 ______________              _____________________ 
    (підпис)                                                     (прізвище та ініціали) 

Печатка 

   «______» __________________  20 __ року 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про  

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  
                                                                                   (словами) 

кількість балів _________________________________ 
                   (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________        

 

Керівник практики від  ТДАТУ: 

____________ ______________________ 
        (підпис)                      (прізвище та ініціали)  
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ДОДАТОК  И 

Правила ведення і оформлення щоденника з практики 

 

 

1. Щоденник є основним документом студента під час проходження 

практики і джерелом інформації для написання звіту. 

2. У перші дні практики студент за допомогою керівника практики від 

бази практики складає календарний графік виконання програми з виробничої 

практики і індивідуального завдання. Календарний графік є складовою 

частиною щоденника і підписується керівниками практики. 

3. Під час практики студент щоденно повинен записувати все, що 

зроблено за день з виконання календарного графіку проходження практики. 

4. Не рідше одного разу на тиждень студент зобов‟язаний надавати 

щоденник на перегляд керівникам практики від вузу і організації, які 

перевіряють щоденник, роблять письмові зауваження, дають додаткові 

завдання і ставлять підпис під записами студента. 

5. Після закінчення практики щоденник разом зі звітом продивляється 

керівниками практики, які складають відгук і підписують його. 

6. Без наявності заповненого щоденника практика не зараховується. 
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ДОДАТОК К 

Обов’язки і права керівника практики від університету 

 

Перед початком практики, але не пізніше як за 3-5 днів: 
- перевіряє готовність бази практики до прийняття студентів на 

практику; 

- узгоджує кандидатуру керівника практики від бази практики; 

- узгоджує програму і календарний графік проходження практики; 

- розподіляє студентів за місцем проходження практики; 

- надає студентам направлення на практику і призначає старших груп; 

- з`ясовує за місцем проходження практики можливість підбору 

матеріалів для курсових та дипломних робіт; 

- складає і узгоджує на кафедрі план проходження практики, тематику  

теоретичних і семінарських занять на період практики; 

- забезпечує студентів необхідною документацією - робочими 

програмами і індивідуальними завданнями, узгодженими із керівниками  

практики від баз практики; 

- проводить попередній інструктаж - знайомить студентів з програмою  

практики, вимогами щодо трудової дисципліни, визначає індивідуальні 

завдання і порядок їх виконання, установлює дату початку практики, видає 

необхідні документи; 

- складає графіки проведення контролю проходження практики 

студентами    і консультації на кафедрі, передає їх на кафедру  і до 

навчального відділу. 

У період проходження практики: 
- організовує своєчасне прибуття студентів на місце практики; 

- прибуває особисто на місце практики в перший день; 

- допомагає студентам у оформленні і отриманні пропусків (там де це  

необхідно); 

- приймає участь у організації табельного обліку студентів; 

- розподіляє студентів по робочим місцям та закріплює їх за керівниками 

від баз практики; 

- проводить інструктаж з техніки безпеки, знайомить студентів з 

організаційно-економічною і науковою діяльністю підприємства; 

- надає студентам консультації з питань виконання індивідуального 

завдання; 

- систематично здійснює контроль і керівництво студентами на їх 

робочих місцях; 

- у разі порушення студентами дисципліни має право відсторонити 

студента від практики; 

- контролює виконання студентами календарного графіку практики,   

ведення щоденників і відповідність оформлення звітів. 
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На заключному етапі практики: 
- розглядає звіти студентів з практики і дає письмові висновки про 

роботу кожного з них; 

- складає письмовий звіт з проведеної практики із зауваженнями і 

пропозиціями щодо її вдосконалення і здає його на кафедру; 

- доповідає на засіданні кафедри про результати практики; 

- приймає участь у роботі комісії із захисту звітів студентів; 

- заносить до екзаменаційної відомості і залікової книжки студента 

результати його захисту (“відмінно”, “добре”, “задовільно”). 
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ДОДАТОК Л 

Рекомендовані навчальні посібники 

1. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных 

систем. - М.: Финансы и статистика, 1989. 

2. Винер Н. Кибернетика. М.: Наука, 1983.- 340 с. 

3. Глушков В.М. Введение в АСУ. Киев: Техніка, 1972 

4. Глушков В.М. Макроэкономические модели и принципы построения 

ОГАС.- М.: Статистика, 1975. 

5. Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы научных исследований. Киев: Вища 

школа, 1985.- 223 с. 

6. Кокарева Л.В., Малашинин И. И. Проектирование банков данных.. -М.: 

Наука, 1984. 

7. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и 

инженеров. М.: Наука, 1973.- 832 с. 

8. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Наука, 1975.- 432 с. 

9. Лавренчик В.Н. Постановка физического эксперимента и статистическая 

обработка его результатов. М.: Энергоатомиздат, 1986.- 272 с. 

10. Лейбин В.М. Модели мира и образ человека. М.: Политиздат, 1982.- 255 с. 

11. Математика. Большой энциклопедический словарь. М., 1998 

12. Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем. М.: Наука, 1975. 

13. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 

1981. 

14. Є.М.Нужний. Вступ до інформаційних технологій. Київ, 1997. 

15. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. М.: 

Высшая школа, 1989.- 367 с. 

16. Полищук Ю.М., Хон В. Б. Теория автоматизированных банков 

информации. - М: Высшая школа,1989. 

17. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 

1982.- 332 с. 

18. Солодовников В. В., Плотников В. Н., Яковлев А. В. Основы теории и 

элементы систем автоматического регулирования. - М : Машиностроение, 

1985. 

19. Фильчаков П.Ф. Справочник по высшей математике. Киев: Наукова 

думка, 1973.- 744 с. 

20. Ли Кунву Основы САПР CAD/CAM/CAE. Питер С-Пб. 2004, 559с. 

21. Гжиров Р.И., Серебреницкий П.П. Программирование обработки на 

станках с ЧПУ. Машиностроение Л. 1990, 590 с. 

22. Аверченков В.И. Каштальян И.А. Пархутик А.П. САПР технологических 

процессов приспособлений и режущих инструментов. Минск «Вышэйшая 

школа» 1993 -288с 

23. Гардымов Г.П. и др. Автоматизация технологической подготовки 

заготовительного производства. Л. Машиностроение, 1990-350 с. 

24. Энгельке У.Д. Как интегрировать САПР и АСТПП. Г. Машиностроение, 

1990-320 с. 
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25. САПР в технологии машиностроения: Учеб. Пособие В.Г.Митрофанов, 

О.Н.Калачев, А.Г.Схиртладзе и др. - Ярославль; Ярославский 

государственній технический университет, 1995. - 298 с. 

26. Шелофаст В.В. Основы проектирования машин. М.: АПМ, 2000-472 с. 

27. Шпур Г., Краузе Ф.-Л. Автоматизированное проектирование в 

машиностроении. М. Машиностроение, 1988 -648 

28. Алямовский А.А. и др. SolidWorks. Компьютерное моделирование в 

инжинерной практике. Спб.: Бхв-Питербург, 2006.-800 с. 

29.  Дударева Н.Ю., Загайка С.А. Самоучитель SolidWorks 2006. Спб.: Бхв-

Питербург, 2006. - 336с. 

30. Программирование фрезерной обработки с помощью пакета   PowerMill. 

Практикум. www.powermill.com  

31. Вертикаль-Технология. Руководство пользователя. Спб.: АСКОН, 2005 - 

143с. 

32. Норенков И. П. Введение в автоматизированное проектирование 

технических устройств и систем. М., Высшая школа, 1985. 

33. Компьютерные технологии проектирования. Конспект лекций. Харьков, 

ХАИ, 2000. 

34. Волокитин И. Г. и др. Моделирование авиационных конструкций за 

допомогою системы КОМПАСОВ-ГРАФИК 5.Х. Харьков, ХАИ, 2002. 

35. Гребеников А. Г. и др. Основы компьютерного моделирования с по- 

мощью интегрированной системы CAD/CAM/CAE/PLM UNIGRAPHICS 

NX. Харьков, ХАИ, 2004. 

36. Компьютерные технологии проектирования. Лабораторный практикум. 

Харьков, ХАИ, 2001. 

37. Моделирование объектов авиационной техники с помощью 

компьютерных систем. Харьков, ХАИ, 2002. 

38. Тика Шам. Эффективная работа в Solid Works 2004. С.Пб., Питер, 2005. 
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ДОДАТОК М 

Обов’язки студента-практиканта 

  

1. Виробнича практика студентів є важливою складовою частиною 

навчального процесу і проводиться з метою закріплення і поглиблення 

теоретичних знань, надбання виробничих навичок з майбутньої спеціальності 

і досвіду самостійної роботи. 

2. Перед початком практики студент має отримати: 

- у деканаті - направлення на практику; 

- на профілюючій кафедрі - програму практики, індивідуальне завдання, 

щоденник з виробничої практики. 

3. Під час проведення практики студент зобов‟язаний: 

- набути відповідні виробничі навички із майбутньої спеціальності; 

- своєчасно виконувати всі вказівки керівника за місцем практики, 

забезпечити високу якість робіт що виконуються, вивчити і неухильно 

дотримуватись правил техніки безпеки, експлуатації обладнання, охорони 

праці; 

- повсякденно вести щоденник з практики і своєчасно готувати звіт про 

проходження практики; 

- підкорятися діючим на підприємствах, установах і організаціях 

правилам внутрішнього розпорядку; 

- дорожити честю студента ТДАТУ, бути прикладом у праці та 

поведінці. 

4. Перед відбуттям на практику студент має пройти на кафедрі 

інструктаж з техніки безпеки і охорони праці. 

5. Після закінчення практики студент повинен представити на  кафедру: 

- щоденник з виробничої практики; 

- звіт про проходження виробничої практики; 

- характеристику-відгук  з  місця практики. 

6. Звіт про виробничу практику здається на кафедру в строк, що 

визначається планом-графіком.  

Захист звіту з практики проходить перед спеціально призначеною 

комісією з 2-3 осіб за участю викладача-керівника практики від університету. 

Залік з практики диференційований. 

7. Студент, який не виконав програму з практики, отримав негативний 

відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється 

повторно на практику під час студентських канікул або відраховується із 

університету. 

На студентів-практикантів, які порушують правила внутрішнього 

розпорядку та виробничої дисципліни, керівниками баз практики можуть 

накладатися стягнення, про що повідомляється ректору університету. Ректор 

вирішує питання подальшого проходження практики та перебування 

студента в університеті.                       
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ДОДАТОК Н 

Обов’язки і права керівника практики від бази практики 

 

Керівник практики від бази практики: 

- організовує практику студентів у відповідності до затверджених  

програм; 

- забезпечує студентів робочими місцями; 

- проводить інструктаж студентів з техніки безпеки та протипожежної 

безпеки; 

- підбирає безпосередніх керівників практикою на службових місцях і 

контролює  їх роботу; 

- знайомить студентів із базою практики під час виробничих екскурсій; 

- надає допомогу у складанні календарного графіка проходження  

практики і контролює його виконання; 

- надає можливість користування спеціальною літературою, службовою  

та іншою документацією; 

- створює необхідні умови для отримання і закріплення студентами   

знань зі спеціальності, а також з технологій,  менеджменту, техніки   безпеки; 

- керує роботою студентів на всіх стадіях практики у відповідності з 

цілями і задачами бази практики і програмою практики; 

- регулярно перевіряє щоденники з практики; 

- контролює трудову дисципліну студентів; 

- надає допомогу у складанні звіту; 

- дає характеристику - відгук і оцінку якості проведеної практики  

кожному студенту; 

- організовує комісію для прийому роботи, що виконана студентами  під 

час практики; 

- має право ставити питання перед керівником практики від університету 

про зняття з практики студентів, які порушують правила внутрішнього 

розпорядку та виробничу дисципліну, а також накладати на них стягнення, 

про що повідомляє ректора університету. 
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ДОДАТОК П 

Графік контролю проходження виробничої практики студентами  

ІV курсу напряму підготовки 122 “Комп’ютерні науки” 

 

                                         

№ ПІБ 

Місце  

проходження 

практики 

Дата контрольного 

відвідування 

Примітки 

щодо  

результатів 

контролю 

1 Іванченко Ірина 

Вікторівна 

ООО «Біол» 27.04 04.05 11.03 22.05  

2 Рябошапко 

Микола Іванович 

 «Мелком» 27.04 04.05 11.03 22.05  

 
 

 Узгоджено:                                                      

 

 

Зав. Кафедри ІТП ім. Найдиша В.М.                            Керівник практики 

_____________________________ 
 

                           __________________       
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ДОДАТОК Р 

Титульний аркуш 

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет інженерії та комп`ютерних технологій 

Кафедра "Інформаційні технології проектування ім. Найдиша В.М." 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

                               
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 122 

 

„КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ” 

 

на      _____________________________ 
                                                      (база практики)     
 

 

 

 

 Підготувала: 

          Студентка  ____________  групи 

          Іваненко Ірина Вікторівна                                _________ (підпис) 

 

 

Перевірив: 

         Керівник практики від ТДАТУ                          __________ (П.І.Б.) 

         Керівник практики від ______________            __________ (П.І.Б.) 
                                                 (база практики)   

 

 

                                        

Мелітополь 

2018  
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 ДОДАТОК  С 

 

Характеристика – відгук  і оцінка роботи студента від бази практики  

 

 

  

 Характеристика-відгук 

 на студентку групи 41КН ТДАТУ 
 Іванченко Ірину Вікторівну 
 1997 року народження 

 

                                                                                                                                                                       

                                            

        ..................................................................................................................... 

        ..................................................................................................................... 

          

 

        Підпис керівника практики 

        від організації 

       

       Печатка                                                          “____” ___________20__ р. 

 

 

 

Необхідно  відобразити: 

 

- рівень теоретичних знань, отриманих в університеті; 

- наявність практичних навичок самостійного вирішення професійних 

задач із спеціальності; 

- володіння методикою і методологією роботи фахівця; 

- вміння будувати взаємовідносини із керівництвом, колегами і 

клієнтами; 

- вміння дотримуватись правил професійної етики і трудової 

дисципліни; 

- ступінь володіння і використання інформаційних систем і 

комп‟ютерних технологій; 

- активність у вивченні оргструктури, виробничого досвіду, принципів 

діяльності організації,  зовнішньоекономічного середовища; 

- повноту виконання програми і індивідуального завдання; 

- чи проявив(ла) здібності у виконанні обов‟язків конкретного фахівця; 

- до чого проявився особливий інтерес практиканта (до організації 

процесу управління, збору інформації, аналізу, дослідницької діяльності); 

- загальна оцінка роботи студента з практики. 
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ДОДАТОК  Т 

 

Пам’ятка 

для викладачів - керівників з виробничої практики студентів щодо  

складання звітів за підсумками практики 

 

1 Підготовча робота 
1.1. Зазначити курс, групу і кількість студентів, якими Ви керуєте при 

підготовці практики. 

1.2. З‟ясувати з ким конкретно на базі практики здійснювалось 

обов‟язкове попереднє узгодження робочих програм з практики, 

індивідуальних завдань, календарних строків практики; яким чином 

визначались місця і керівники з практики від баз практики. 

1.3. Забезпеченість і своєчасність ознайомлення студентів із 

щоденниками, програмами і іншими посібниками з практики  (указати назву 

методичних посібників); призначення старших у кожній групі студентів, 

розподіл їх за місцями практики. 

1.4. Наявність індивідуальних завдань у студентів, їх зміст і характер. 

Укладання графіків перевірок проходження практики і надання допомоги 

студентам за місцями практики. 

1.6. Скільки разів проводились інструктивні наради з практики? 

Питання, що вирішувались на цих нарадах, хто приймав участь у них. Ваша 

роль і участь у їх підготовці і проведенні. Індивідуальна робота із 

студентами. 

2 Проведення практики і керівництво нею 

2.1. Термін практики згідно навчального плану, відхилення від плану і їх 

причини. Своєчасність розподілу студентів на практику, випадки утруднень 

із розподілом. Явка студентів на практику, прогули та інші порушення 

дисципліни, їх причини, заходи щодо усунення, а також реакція щодо 

порушників. 

2.2. Характеристика місць проведення практики з точки зору їх 

відповідності цілям і задачам практики. Надати конкретні пропозиції щодо їх 

поліпшення. 

2.3. Яким чином здійснювалось керівництво практикою з Вашого боку і 

з боку баз практики?  Якісний склад керівників практики на місцях практики 

і взаємодія із ними. Регулярність відвідувань Вами місць практики. 

2.4. Чи проводились збори, творчі заняття, лекції, бесіди студентів 

безпосередньо на виробництві, їх тематика, хто проводив? 

2.5. Кількість і список студентів, що працювали під час практики на 

службових місцях. 

2.6. Трудова дисципліна студентів. Випадки порушень, заходи щодо 

порушників. 

2.7. Індивідуальна робота із студентами-практикантами. Конкретна 

допомога студентів-практикантів базам практики. Навести приклади 

(звернути особливу увагу на конкретні приклади у звітах). 
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3 Підбиття підсумків  
                                                                                                                         

3.1. Загальна кількість студентів, які направлялись на практику. Із них 

кількість студентів, що захистили звіти на “відмінно”, “добре”, “задовільно”. 

Обліковий склад студентів, які не прийшли на  практику в установлений 

строк, причини, заходи реагування і рішення кафедри з цього питання. 

3.2. Як проводився захист звітів студентами за підсумками проходження 

практики? Склад комісії. Хто конкретно (ПІБ, посада) був запрошений і 

приймав участь у роботі комісії із числа керівників практики з виробництва? 

Їх думки про студентів-практикантів і їхні звіти з практики. Пропозиції щодо 

вдосконалення організації і проведення практики. 

 

Примітка: При складанні звіту особливу увагу звернути на конкретні 

приклади і результати роботи студентів-практикантів на базах практики, що 

засвідчують якість і ефективність практики. 

 

  

 

Робоча програма виробничої практики студентів факультету Інженерії 

та комп‟ютерних технологій з напряму підготовки 122 “Комп‟ютерні науки” 

ОКР «Бакалавр». 

 

 

 

 

Укладачі:    доц. Івженко О.В. 

    ст. викладач Дмітрієв Ю.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


