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1 Розширений план переддипломної практики 
 

Модуль 1. 
Змістовний модуль 1. Переддипломна практика. 

 
Тема 1. Підготовчий етап практики. Інструктаж про порядок проходження 
переддипломної практики. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці 
 
   Планування діяльності, формування завдання на переддипломну практику. 
Надання здобувачам потрібних документів: направлення на практику; програма 
практики; щоденник практики; календарний план. Ознайомлення здобувачів з 
порядком звітності з практики, а саме: оформлення щоденника практики і 
написання звіту. Вхідний інструктаж з охорони праці, техніки безпеки та 
протипожежної безпеки. Інструктаж на підприємстві проходження 
переддипломної практики з техніки безпеки та охорони праці.  
 
Тема 2. Аналітичний етап практики. Організаційна структура підприємства 
проходження переддипломної практики 
 
   Знайомство з організаційною структурою підприємства проходження 
практики. Підрозділи підприємства та їх функції. Знайомство з типами та 
специфікою конструкторської документації підприємства.  
 
Тема 3. Практичний етап практики.  
  
Збір та аналіз матеріалів за темою випускної кваліфікаційної роботи. Виявлення 
проблемних етапів. Оцінка отриманих результатів. Формулювання висновків та 
пропозицій. Розробка напряму розвитку дипломної роботи. Отриманню відгуку 
керівника переддипломної практики на підприємстві.  
 
Тема 4. Оформлення звіту та щоденника практики  
 
Оформлення звіту та щоденника переддипломної практики за результатами 
проведеної роботи. Підготовка презентації. Захист переддипломної практики. 
 
 

2 Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів 

 Згідно темам, наведеним у таблиці 1, закріпити знання, набуті при вивченні 
курсів, що відповідають напряму підготовки, ознайомитись з методиками роботи 
з програмним забезпеченням рішення задач механіки і засвоїти основні навички 
роботи конструктора за комп’ютером. 
  Згідно темам, наведеним у таблиці 1, сформувати та розвити професійні 
знання у сфері галузевого машинобудування та комп’ютерного інжинірингу, 
оволодіти необхідними професійними компетенціями, розвити навички 
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самостійної роботи, збору інформації та розробки практичних пропозицій та ідей, 
що можуть бути використанні при виконанні дипломної роботи. 
  Набути практичного досвіду при рішенні конкретних практикоорієнтованих 
завдань, здійснити підбір необхідних матеріалів для виконання випускної 
кваліфікаційної роботи магістра. 
 
Таблиця 1 - Самостійна робота 
 

№  
з/п  

Назва теми  Кіль-
кість  
годин  

1  Підготовчий етап практики. Інструктаж про 
порядок проходження переддипломної прак-
тики. Інструктаж з техніки безпеки та охо-
рони праці  

10  

2  Аналітичний етап практики. Організаційна 
структура підприємства проходження перед-
дипломної практики 

40  

3  Практичний етап практики. 220  

4  Оформлення звіту та щоденника практики 30  

Разом  300  

 

3 Контрольні заходи переддипломної практики 

3.1 Методи контролю 

Проведення поточного контролю, контроль заповнення щоденника практики і 
письмового звіту, підсумкового контролю у вигляді захисту практики. 

3.2 Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують здобувачі 

 

Складові навчальної роботи  Бали за 
одне за-
няття 
(зав-
дання) 

Кількість 
занять 
(завдань)  

Сумарна 
кількість 
балів  

Змістовний модуль 1  

Виконання поточних завдань на 
практичних заняттях.  

0…15  4  0…60  

Оформлення щоденника практики 
(відповідність змісту звіту завдан-
ням на практику; логічність і 
послідовність викладу матеріалу; 
аналіз і узагальнення 

0…20  1  0…20  



6 
 

інформаційного матеріалу; на-
явність і обґрунтованість виснов-
ків).  

Захист практики (наявність презен-
тації результатів проходження прак-
тики в форматі PowerPoint; гра-
мотність, аргументованість усної 
доповіді при захисті результатів 
навчальної практики; своєчасність 
подання звіту з практики).  

0...20  1  0...20  

Всього за семестр  0…100

 

Критерії оцінювання роботи здобувача протягом практики 

Задовільно (60-74). Показати мінімум знань та умінь. Самостійно виконати збір 
матеріалів для дипломного проектування. Заповнити журнал практики. 
Добре (75 - 89). Твердо знать мінімум знань, виконати усі завдання. Показати 
вміння аналізувати зібрані на практиці матеріали, виконувати всі практичні 
роботи в обумовлений викладачем строк з обґрунтуванням рішень та заходів. 
Заповнити журнал практики з висновками, підготувати презентацію для захисту 
практики. 
Відмінно (90 - 100). Повно знати основній та додатковий матеріал. Знати усі 
питання, розглянуті у ході практики. Орієнтуватися у підручниках та посібниках. 
Безпомилково виконувати та захищати всі практичні роботи в обумовлений 
викладачем строк. з докладним обґрунтуванням прийнятих рішень. Заповнити 
журнал практики без помилок з докладними висновками. Виконати на високому 
рівні презентацію для захисту практики. 
 
 

4 Рекомендована література, інформаційні ресурси 

4.1 Методичне забезпечення https://khai.edu/ua/ 

4.2 Рекомендована література 

4.2.1 Базова література 

1. Прочностные испытания самолетов авиации общего назначения : учеб. пособие 
/ П. А. Фомичев, Д. А. Пинчук, Т. С. Бойко ; М-во образования и науки Украины, 
Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. 
аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. - 72 с . - 
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Fomichev_Prochnostnie_Ispitania.pdf2. 
Проектирование и расчет на прочность шасси рессорного типа : учеб. пособие по 
лаб. практикуму / П. А. Фомичев, Т. С. Бойко, С. Ф. Мандзюк, Е. Ф. Кучерявый ; 
М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского 
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"Харьк. авиац. ин-т". - Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского 
"Харьк. авиац. ин-т", 2015. - 82 c . - 
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Fomichev_Proektirovanie_I_Raschet.pdf 
3. Расчет на прочность самолета : конспект лекций , Ч. 1 / П. А. Фомичев, А. В. 
Заруцкий, С. Ф. Мандзюк ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. 
ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т 
им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2017. - 165 с . - 
http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Fomichev_Raschet na Prochnost. pdf 
4. Павлище В.Г. Основа конструювання та розрахунок деталей машин. / В.Г. 
Павлище - Львів: Афіша, 2003. – 264 с. 

4.2.2 Допоміжна література 

1. Піскунов, В.Г. Опір матеріалів з основами теорії пружності і пластичності. / 
В.Г. Піскунов, Ю.М. Федоренко, В.Ю. Шевченко. – К.: Вища шк., 2004. – 326с. 
2. Кінницкий, Я.Т. Теорія механізмів і машин: Підручник. / Я.Т. Кінницкий. - К.: 
Наукова думка, 2002. – 660 с. 
3. Барзиловский, В.П., Прикладная механика: Сборник задач для студентов. / В.П. 
Барзиловский. –К.: Вьісшая школа, 1985. – 344 с. 
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