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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Виробнича практика бакалаврів» (НП-17) входить до циклу  дисциплін 

професійно-практичної підготовки. Модуль є логічним продовженням базових 

фундаментальних теоретичних та практичних курсів зі спеціальностей магістерської 

підготовки. 

Практика проводиться під керівництвом керівника практики бакалаврів в ливарних цехах 

промислових підприємств м. Київа. 

Практика проводиться на 44, 45 і 46 тижні третього року навчання. 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семест

р 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Кредити годин Лекції Практ. 
Лаб.ро

б 
СРС  МКР ДКР 

Сем. 

атест. 

6 4,5 162    162   залік 

 

IIІ. Мета і завдання модулю 

Виробнича практика бакалаврів є невід‘ємною частиною навчального процесу і 

призначена для закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержані студентом під час 

навчання в університеті, а також сприяти набуттю студентами трудових навиків і умінь роботи 

в ливарному цеху. 

Задачами виробничої практики бакалаврів є: 

– закріплення і розширення знань з технології виготовлення ливарних форм і  стрижнів; 

– вивчення технологічних процесів виробництва виливків у виробничих умовах, їх 

економічності та матеріалів, які використовують, а також оснащення, пристроїв, приладів тощо; 

– детальне вивчення технічної документації для виробництва виливків на всіх стадіях 

проектування  і виготовлення; 

– вивчення сучасних передових ливарних технології і наукової організації праці  на робочих 

місцях; 

– ознайомлення з техніко-економічними показниками роботи цеху, ефективністю нових 

процесів, технологій, матеріалів тощо; 

– вивчення правил техніки безпеки, охорони праці і захисту навколишнього середовища; 

– набуття навичок роботи на посадах формувальника, стерняра, сумішоприготувальника, 

вибивальника, обрубувальника, модельника. 

 

Виробнича практика бакалаврів здійснюється в ливарних цехах  машинобудівних 

заводів з дрібносерійним і серійним виробництвом виливків. (Київське «ЛК–Металургія» 

від АО завод «Ленінська кузня», Дарницький вагоноремонтний завод, Державне підприємство 

―Антонов‖, Філія (Авіант) Серійний завод «Антонов», ТОВ «Ливарні технології», Вишневський 

ливарно-ковальський з-ду ГАХК «Артем», Київський АТ Завод інженерних машин та ін.) 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Результати виробничої практики оформляються звітом, який подається керівнику. Звіт з 

практики є основним документом, що характеризує роботу студента під час практики. Звіт 

повинен містити в собі матеріали відповідно до програми практики. 

 

VIII. Методика оцінювання 



Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. 

Враховуються бали з якості виконання та оформлення результатів наукових експериментів, 

якості проведення навчальних занять. Шкала оцінювання – загально університетська. Умовою 

допуску до заліку є виконання програми практики та звіту.. Оцінювання результатів практики 

проводиться за критерієм правильності та повноти розкриття завдань, що поставлені студенту. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на проходження науково-педагогічної практики – загально 

університетський. 


