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1 ОПИС  ПРЕДМЕТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ  ПРАКТИКИ 

Характеристика 

практики 

Спеціальність, освітня 

ступінь 

 

Вид та форма контролю 

практики 

Курс: 4 

 

141 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

 

Вид практики: 

переддипломна  

 

 

Вид контролю: залік 

Семестр: 8 

 

Кількість кредитів: 1 

Загальна кількість 

годин: 30 

 

Кількість тижнів: 1 

Кількість тижневих 

годин: 30 

 

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ  ПРАКТИКИ 

Метою переддипломної практики є підготовка студентів до рішення 

організаційно-технологічних задач на виробництві  згідно освітньо-професійній 

програмі вищої школи підготовки бакалаврів спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», закріплення 

сукупності знань, умінь, навичок та інших компетентностей, набутих в процесі 

навчання, вивчення практичних методів безпечної організації праці в умовах 

діючих електроустановок. 

Основними задачами практики є вивчення обєктів дипломного 

проектування і збирання необхідного матеріалу за заданою темою дипломного 

проекту (ознайомлення з підприємством, збирання фактичного матеріалу, 

проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень і т.п.) 
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3 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

В результаті проходження даної практики бакалавр повинен згідно 

освітньо-професійній програмі “Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка” перщого рівня вищої освіти за спеціальністю 

141“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” кваліфікації 

бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, введеній в 

дію з 01.07.20 р. (наказ № 107 від 01.07.20 р), придбати наступні практичні 

навички, вміння та професійні компетенції: 

- здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем 

автоматизованого проектування і розрахунків (САПР); 

- здатність розробляти проекти електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням 

вимог законодавства, стандартів і технічного завдання; 

- здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог 

правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони 

навколишнього середовища; 

- усвідомлення необхідності підвищення ефективності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування; 

- усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про 

нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці; 

- знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних 

вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, 

релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних 

вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення 

професійних завдань; 

- застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та 

мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у 

професійній діяльності; 
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- здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних 

комплексах і системах; 

-  вміти обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу 

електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими 

показниками; 

- уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем; 

- знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах 

даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та 

достовірність; 

- вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати 

навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та 

прикладним програмним забезпеченням. 

 

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

Організація переддипломної практики здійснюється згідно  «Положення 

про проведення практик студентів ТДАТУ», затвердженого наказом наказом  

Таврійського державного агротехнологічного університету від 17.10.2016 року 

за № 153/1 та за робочою програмою, складеною згідно “Положення про робочу 

програму навчальної (виробничої) практики”, затвердженого наказом  

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного від  31.10.2019 за № 243 

Практика проводиться на промислових підприємствах, організаціях, 

установах, діяльність яких безпосередньо пов’язана з експлуатацією, 

розробкою, автоматизацією електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних систем. Загальне керівництво переддипломною практикою 

здійснюється завідувачем кафедри, безпосереднє - керівником від бази 

практики, керівником практики від кафедри і керівником дипломного проекту 

студента. Керівник практики від кафедри і керівник дипломного проекту 
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контролюють виконання студентами програми практики, індивідуального 

завдання і збирання матеріалів за темою дипломного проекта. 

Переддипломна практика проводиться у 8 семестрі протягом тижня 

навчального року.  

Календарний графік практики 

(Тривалість переддипломної практики – 1 тиждень) 

№ 

з/п 

Види робіт Кількість 

робочих 

днів 

1 Прибуття на практику, оформлення документів, складання 

графіка виконання програми практики, інструктаж з техніки 

безпеки і охорони праці. 

1 

2 Загальне знайомство з підприємством, та його 

структурою,вивчення спеціальних питань, пов’язаних з 

індивідуальним завданням, з темою дипломного проекту та ін. 

1 

3 Робота по темі дипломного проекту, збір матеріалівщодо 

складу та принципу роботи технологічного обладнання, 

встановлених привідних електродвигунів, технічних засобів та 

схем автоматики, які складають  звіт. 

1 

4 Складання розгорнутого плану написання дипломного 

проекту, внесення виправлень і додавань за вказівкою 

керівника 

1 

5 Захист звіту і складання заліку з практики 1 

 Підсумок 5 
 

 

5 ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

На протязі першого дня переддипломної практики бакалаври повинні 

одержати інструктаж з техніки безпеки та розробити з керівником практики від 

підприємства календарний план проходження практики, ознайомитися із 

структурою підприємства, режимом його роботи та керування. В подальшому, 

зміст практики визначається в залежності від теми дипломного проекту і 

завданнями для окремих її розділів. В завданнях приводяться вихідні дані для 

виконання цих розділів, задачі, які бакалавр повинен самостійно вирішити, 

перелік і характеристика графічного матеріалу. 

Бакалаври повинні ознайомитись і вивчити техніко-економічні задачі 

підприємства таким чином, щоб потім у дипломному проекті привести своє 
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рішення економічних проблем за рахунок автоматизації, проектування чи 

модернізації енергетичного обладнання, вдосконалення умов його експлуатації.  

Одержавши завдання для виконання дипломного проекту, бакалавр 

уважно вивчає особливості технологічного процесу роботи і характеристику 

об’єкту, з метою виявлення вимог до  електроенергетичних, електротехнічних, 

електромеханічних установок. 

Керівник практики від кафедри повинен (разом з керівником від 

підприємства) забезпечити проходження практики  на підприємстві згідно з 

графіком практики. 

Бакалавр зобов’язаний: 

- повністю виконувати завдання, які передбачені програмою практики; 

- дотримуватися діючим на підприємстві чи іншій організації правилам 

внутрішнього трудового розпорядку; 

- вивчити і суворо виконувати правила охорони праці, ТБ, промислової 

санітарії; 

- постійно пам’ятати правила допуску, поведінки і виконання робіт в 

діючих електроустановках; 

- нести відповідальність за виконану роботу і її результати нарівні зі 

штатними робітниками; 

- вести щоденник, в який занотовуються необхідні матеріали, , 

виконувати ескізи, графіки, рисунки і т.п. 

Переддипломна практика включає наступні основні питання.  

1. Дослідження умов виробничої діяльності та господарювання. 

1.1. Загальна характеристика господарства та його діяльності. 

1.2. Місце та роль об’єкту або процесу, що підлягає 

автоматизації, у діяльності господарства в цілому, його економічні 

показники. 

2. Дослідження характеристик та особливостей технологічного процесу. 

2.1. Особливості  технології  об’єкту. 

2.3. Технологічне обладнання на об’єкті: його основні технічні 
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показники та характеристики. 

2.4. Аналіз існуючих технологій обєкта, рівня їх електрифікації і 

автоматизації. 

3. Розробка систем  автоматизації. 

3.1. Загальне дослідження процесу або установки як об’єкту 

автоматизації. 

3.2. Визначення параметрів контролю та регулювання. 

3.3.  Пошук шляхів вдосконалення рівня автоматизації об’єкту. 

3.4. Рішення щодо необхідності застосування на об’єкті 

сучасного електрообладнання, сучасних засобів автоматизації та нових 

принципів автоматичного управління. 

4. Безпека життєдіяльності і екологія. 

5. Загальний висновок, виконання індивідуального завдання, підготовка 

звіту з практики. 

 

6 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Перед початком переддипломної практики бакалавру видається 

індивідуальне завдання, зміст якого визначається умовами роботи обєкту та 

темою дипломного проекту. Індивідуальне завдання необхідне для 

поглибленого вивчення спеціальної задачі. У вигляді індивідуального завдання 

можливо видавати реальні розробки, які представляють реальний інтерес для 

підприємства і можуть бути впровадженні у виробництво.  

В якості тем дипломного проекту можуть бути запропоновані питання 

обстеження як різних виробничих ділянок підприємства так підприємства в 

цілому, розробка технічних і організаційних заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності роботи обладнання, а також зниження використання 

споживаних енергоресурсів. 

Виконання індивідуального завдання є найважливішим елементом роботи 

студента на практиці, який розвиває його самостійність, ініціативу, 

організаторські здібності і поширює його технічний світогляд. 
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7 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Передбачено консультації викладачів, керівників практики, керівників 

дипломного проекту для студентів в позанавчальний час, а також самостійне 

опрацювання студентами індивідуального завдання, рекомендованої 

літератури. 

 

8 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ  ПРАКТИКИ  

Оцінкою переддипломної практики, метою і завданням якої є збір 

інформації для виконання дипломного проекту,  слідує вважати оцінку 

отриману студентом при захисті дипломного проекту. 

Письмовий звіт про виконання індивідуального завдання разом з 

щоденником подається на рецензування безпосередньо керівнику дипломного 

проекту. 

Основу змісту звіту, щоденнику повинні складати особисті 

спостереження, критичний аналіз, співставлення, оцінювання технічних 

засобів, процесів організації праці, а також особисті пропозиції, зауваження, 

висновки. 

Звіт повинен мати наступну структуру: 

Титульний лист 

Індивідуальне завдання 

 Зміст (перелік розділів з нумерацією сторінок) 

 Вступ 

 Основна частина 

 Висновки та пропозиції 

 Список літератури 

Додатки (щоденник, фото, тощо) 

У щоденнику має бути стисло та конкретно описано роботи, особисто 
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виконані студентом під час практики. Не допускається дослівне переписування 

матеріалів бази практики (історії бази, технічних описів тощо), а також 

цитування літературних джерел. 

Усі розділи щоденника заповнюються безпосередньо студентом за 

винятком відгуку. Щоденник повинен мати  підписи студента, керівника 

практики від бази практики, керівника бази практики, керівника практики від 

навчального закладу. Підпис керівника бази практики завіряється печаткою. 

Щоденник може бути оформлений як на аркушах стандартного формату 

А4, так і на аркушах формату А5 книжкою. 

 

9 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Переддипломна практика проводиться у виробничих підрозділах 

підприємств (або установ, що мають відповідну виробничу базу), що мають 

сучасні засоби технічного оснащення, комп’ютерну техніку і програмні засоби. 

Для самостійних занять студент використовує інформаційні матеріали і наукову 

літературу, яку надають бібліотеки підприємств, або використовує фонди 

бібліотеки університету. 

Комплекс навчально-методичного забезпечення переддипломної 

практики включає в себе нормативні документи; методичні вказівки з 

організації та проведення переддипломної практики для студентів 4 курсу 

ступеню вищої освіти «Бакалавр»; робочу програму практики. 
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2009 – 704 с. 
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