
Анотація дисципліни за вибором студента 

Інформація для здобувачів освіти 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Виробнича практика на заводах по ремонту залізничної 

техніки, 4 кредита/ 120 годин 

Загальна інформація про 

викладача 

Кузін М.О., д.т.н., доц., доцент кафедри «Рухомий склад і колія», 

kuzin-nick@online.ua 

Курс та семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

2 курс, четвертий семестр для бакалаврів 

Факультет/ННЦ, студентам 

яким пропонується вивчити 

дисципліну 

Факультет Львівської філії (ОПП «Вагони та вагонне 

господарство») 

Перелік компетентностей 

та відповідних результатів, 

що забезпечує дисципліна 

«Виробнича практика на заводах по ремонту залізничної 
техніки» є компонентою освітньою програми, метою якою є 
закріплення теоретичних знань, набутих студентами при вивченні 
загально інженерних дисциплін, ознайомлення з технологією 
ремонту вагонів та їх частин, здобуття навичок робітничих 
професій.  
 
В результаті проходження «Виробничої практики на заводах по 
ремонту залізничної техніки» формується наступний перелік 
основних компетентностей:  
1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, яка 
основана на гуманістичних і етичних засадах. 
2. Використовувати принципи формування трудових ресурсів; 
виявляти резерви підвищення ефективності праці співробітників 
залізничного транспорту при ремонті, експлуатації вагонів та 
контейнерів. 
3. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з 
колегами, керівництвом, студентами, ефективно працювати у 
команді. 
4. Ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально 
значущу для ефективного розвитку країни та залізничного 
транспорту. 
5. Уміти використовувати інструменти демократичної правової 
держави в професійній та громадській діяльності. 
6. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області та 
уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності. 
7. Знати основні положення нормативно-правових та законодавчих 
актів України у сфері залізничного транспорту, Правил технічної 
експлуатації залізниць України, інструкцій та рекомендацій з 
експлуатації, ремонту та обслуговування вагонів та контейнерів, їх 
систем та елементів. 
 

Опис дисципліни  

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Для проходження «Виробничої практики на заводах по ремонту 

залізничної техніки» потрібно мати знання з дисциплін: вагони 

магістрального і промислового транспорту та контейнери, 

технологія ремонту вагонів та вагоноремонтні машини, основи 

екології та безпека життєдіяльності, основи охорони праці, основи 

інформаційних технологій, українська мова (за професійним 

спрямуванням). 



 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатись 

до 50 студентів 

Теми аудиторних занять та 

самостійної роботи 

В період практики студенти можуть працювати слюсарями на 

складані або ремонті вагонів та їх частин, верстатниками з 

виготовлення і ремонту деталей вагонів. 

Практика проводиться в цехах і дільницях з ремонту кузовів 

вагонів, візків, колісних пар, букс, електрообладнання, гальмового 

обладнання, ударно-тягових пристроїв, механічних, заготівельних, 

інструментальних та інших, в яких виготовляються або виконується 

ремонт вагонних вузлів і деталей. 

Під час проходження практики студенти можуть допомагати під 

час виконання окремих доручень інженерно-технічному персоналу 

підприємств. 

Мова викладання українська 

Література 1. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту. 
Підручник. – К.: Дельта (Книга 1, Книга 2) 
2. Фаерштейн Ю.О. Моя профессия вагонник. – М.: Транспорт, 
1987. – 128 с. 
 

 


