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1 МЕТА ТАЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Мета. Закріплення теоретичних знань та оволодіння навичками 

з виконання робіт, пов’язаних з експлуатацією електрообладнання. 

Завдання. Засвоєння особливостей експлуатації 

електрообладнання. Вивчення структури промислових, переробних та 

сільськогосподарських підприємств, сучасних методів наукової 

організації праці, питань стандартизації, заходів охорони праці та 

техніки безпеки. Придбання студентами навичок організаторської 

роботи. 

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯПРАКТИКИ 

 

Згідно до графіку навчального процесу,експлуатаційна практика 

запланована для студентів  курсу 1С, що навчаються зі спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітній 

рівень «Бакалавр», на протязі шести тижнів. 

В якості баз проведення практики виступають підрозділи 

обласних енергетичних компаній, служби енергетиків 

сільськогосподарських, промислових, водопостачальних та 

зрошувальних підприємств, випускаючі кафедри енергетичного 

факультету. 

 

2.1 Розподіл і направлення студентів на практику 

Розподіл студентів на практику здійснюється деканатом 

енергетичного факультету та кафедрою електротехніки і 
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електромеханіки. 

Студенти, які уклали договори з підприємством про 

працевлаштування, проходять виробничу практику за місцем 

контрактації. Якщо підприємство-замовник не може забезпечити 

якісне проведення практики відповідно до її програми, то студент 

проходить практику на іншому підприємстві. Після закінчення 

процедури розподілу студентів за місцями практики віддається 

відповідний наказ по університету.  

 

2.2 Права і обов’язки студента-практиканта 

2.2.1 Перед початком практики студент повинен: 

- прибути вчасно на загальні організаційні збори; 

- уточнити місце і час проходження практики; 

- одержати індивідуальне завдання з практики; 

- одержати під підпис програму практики; 

-  одержати на кафедрі направлення, договір, щоденник на 

практику; 

- пройти первинний інструктаж та розписатись у журналі 

реєстрації інструктажів. 

 

 2.2.2 Перед виїздом на практику студент повинен мати при 

собі :  

- студентський квиток; 

- паспорт; 

- направлення та договір на практику; 

- програму практики; 
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- кваліфікаційне посвідчення (за наявності); 

- індивідуальне завдання на практику; 

- щоденник практики. 

 

2.2.3 Прибувши на місце практики, необхідно: 

- здати договір, направлення  на практику у відділ технічного 

навчання (відділ кадрів); 

- заповнити,підписати та поставити печатки на Повідомлення 

про прибуття на практику та відправити його до університету; 

- одержати перепустку на підприємство та направлення у цех; 

- оформити всі необхідні документи, пов'язані з прибуттям на 

робоче місце; 

- звернутися до призначеного керівника практики від 

підприємства, ознайомити його із програмою практики та 

індивідуальним завданням, уточнити завдання стосовно даного 

підприємства (цеху, відділення, ділянки); з'ясувати порядок 

користування технічною документацією; 

- у призначений час прослухати інструктаж з техніки безпеки й 

приступити до роботи. 

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на 

штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми 

практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально 

професійну підготовку за програмою практики. 
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2.2.4 У період проходження практики студент зобов'язаний: 

- повністю виконати завдання, передбачені програмою 

практики; 

- дотримуватися діючих на підприємстві правил внутрішнього 

розпорядку; 

- вивчити та строго дотримуватися правил охорони праці, 

техніки безпеки й виробничої санітарії; 

- відповідати за виконувану роботу і її результати на рівні зі 

штатними працівниками; 

- вести щоденник, у який щодня записувати виконану роботу, 

характеристики вивчених пристроїв, конструкцій, технологічних 

процесів, устаткування, розміщувати ескізи, схеми іт.і., а також 

прослухані пояснення керівників практики; 

- паралельно з веденням щоденника збирати і готувати 

матеріали для звіту; 

- доводити до відома керівників практики від підприємства і 

університету про всі порушення порядку при проходженні практики. 

 

2.2.5 Перед закінченням практики студент зобов'язаний: 

- повернути  отримані раніше матеріали, прилади, документацію 

та ін. 

- надати за 2-3 дні до закінчення строку практики керівникові 

практики від підприємства звіт з практики і одержати від нього 

характеристику й оцінку за практику;  

- завірити щоденник підписами керівника і печатками 

підприємства (цеху). 
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Усі питання, пов'язані з організацією та проходженням 

практики, вирішуються: 

– навчально-методичні: керівниками практики від кафедри 

електротехніки і електромеханіки; 

– організаційні; відділом технічного навчання (відділом 

підготовки кадрів і т.і.) підприємства, відділом практики та 

інтеграційних зв’язків університету, кафедрою електротехніки і 

електромеханіки. 

Під час проходження практики студент перебуває у 

розпорядженні керівника практики від підприємства, виконує 

обов’язки відповідно до штатного розпису (у разі зарахування на 

посаду – обов’язки щодо цієї посади) і підпорядковується правилам 

внутрішнього розпорядку підприємства, враховуючи табельний облік 

на весь період практики. 
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3 ЗАХИСТ ЗВІТУ ТА ЗАЛІК З ПРАКТИКИ 

  

Після закінчення виробничої експлуатаційної практики студент 

складає письмовий звіт з практики і разом з підписаним щоденником 

практики надає його комісії для захисту. Для оформлення звіту на 

завершальному етапі  практики надається 3 доби, на протязі яких 

студент-практикант звільняється від виконання виробничих завдань в 

бригаді та займається оформленням звіту. 

Звіт по практиці повинний мати наступну структуру: 

1. Титульний аркуш 

2. Зміст 

3. Вступ 

4. Основна частина 

5. Висновки та пропозиції 

6. Список літератури 

Додаткова звітна документація (наприклад - щоденник з 

висновками керівника практики від підприємства і  кафедри). 

Звіт має бути оформлений як на аркушах стандартного формату 

А4 рукописно або друкованого, так і частково у електронному 

вигляді електронних машинних носіях) з наскрізною нумерацією, з 

обов’язковим врахуванням стандартів (ЕСКД, ЕСПД тощо) і 

переплетений. 

Орієнтований обсяг звіту 30-35 сторінок (листів). 

Звіт з практики повинен складатись з вступу, основної 
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частини,фото матеріалів, висновку, списку літератури та додатків. 

Оформлення звіту повинно відповідати вимогам ДСТУ 2.105-95 - 

Загальні вимоги до оформлення текстових документів (додаток Б). 

Зразок титульного аркушу звіту приведено в додатку А. 

Вступ. У вступі необхідно навести коротку характеристику 

сучасного стану тематики, якій присвячено роботу, відзначити 

актуальність теми, яка розглядається, мету роботи та задачі, рішення 

яких сприяє її досягненню. 

Основна частина. Містить в собі розділи згідно робочої 

програми  

практики та індивідуального завдання. 

Висновки. Містять в собі результати виконання виробничих та 

учбових задач, а також зауваження та рекомендації щодо 

удосконалення технічних рішень, експлуатації електрообладнання та 

організаційно-технічних заходів. 

Список літератури. Дається перелік використаної технічної 

літератури та нормативної документації. 

Додатки. Містять в собі план об'єкту, електричні схеми фото 

матеріали, тощо. 

 

3.1. Порядок звітування з практики 

Студенти звітують про виконання програми в перші 2-3 дні 

навчальних занятій після виробничої практики. 

Форма звітності студента за практику – це подання письмового 
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звіту на рецензування керівнику практики від навчального закладу. 

До письмового звіту додається щоденник який є обов’язковою 

складовою звітної документації з виробничої практики. По закінченні 

виробничої практики комісія приймає залік у студентів у вищому 

навчальному закладі протягом перших десяти днів навчальних 

занятій після закінчення виробничої практики. 

Підведення підсумків практики оцінюється, диференційованою 

оцінкою.  

 

3.2 Захист звіту та залік з практики 

Захист звіту та залік з практики проводиться за місцем практики 

комісією в складі представників підприємства і керівника практики 

від університету, або у ВНЗ на протязі десяти днів після закінчення 

практики. Студентам необхідно подати на кафедру звіт з практики 

встановленої форми, щоденник  та отримати залік в десятиденний 

строк після початку учбових занять. 

Загальний підсумок виробничої практики студентів 

обговорюється на виробничій конференції курсу, яку організовує і 

проводить кафедр, що відповідає за організацію та проведення 

виробничої практики і деканат в термін поточного року. 

Студенти, які не пройшли виробничу практику або які 

отримали незадовільну оцінку на заліку, вважаються тими, що не 

виконали учбовий план і відраховуються з університету. 
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3.3 Структура залікового кредиту з практики 

Мо-

дуль 

Види робіт  Форма звітності Кількіст

ь балів 

1 Інструктажу з порядку проходження 

практики та з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності. Отримання звітної та 

методичної документації . 

Прибуття на базу практики, зустріч із 

керівництвом, ознайомлення із 

історією, структурою, роботою, 

організацією питань охорони праці. 

Підготовка та оформлення звіту із 

проходження практики. 

Робота із літературою, пошук 

матеріалів до звіту та індивідуальному 

завданню. 

Журнал 

інструктажу з 

питань охорони 

праці. 

Журнал обліку 

видачі завдання 

на практику. 

 

Щоденник з 

практики 

 

 

 

 

 

0…10 

 

 

 

 

2 

Виконання робіт з експлуатації 

електрообладнання під час практики  

Щоденник з 

практики 

Відгук керівника 

практики від бази 

практики 

 

 

0…30 

3 Підведення підсумків проходження 

практики. Підготовка та пошук 

матеріалів для формування звіту із 

проходження практики. 

 Оформлення щоденнику, звіту та 

індивідуального завдання. 

Надання звітної документації на 

рецензування керівнику практики від 

навчального закладу. 

Щоденник з 

практики 

Звіт із 

проходження 

практики 

 

 

 

 

 

0…10 

4 

Захист звіту з практики 

Щоденник з 

практики 

Звіт із 

проходження 

практики, 

Залікова 

відомість.. 

0…50 

Всього балів  100 
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Щоденник з виробничої практики повинний мати наступну 

структуру: 

1. Титульний аркуш; 

2. Виробнича робота; 

3. Побажання студента за підсумками практики; 

4. Відгук керівника про проходження практики студентом. 

Усі розділи заповнюються безпосереднє студентом за винятком 

відгуку. Щоденник повинен мати  підписи керівника практики від 

бази практики, керівника практики від навчального закладу. Підпис 

керівника бази практики завіряється печаткою. 

Щоденник може бути оформлений  на аркушах формату А5 

книжкою. 

Диференційований залік з практики виставляється згідно до 

загальної шкали оцінювання: 

Шкала  

рейтингу 

ТДАТУ 

Оцінка за національною 

 (чотирибальною) 

шкалою 

Оцінка  

за 

шкалою  

ECTS 

90-100 5 (відмінно) A 

82-89 
4 (добре)  

B 

75-81 C 

67-74 
3 (задовільно)  

D 

60-66 E 

35-59 2 (незадовільно)  FX 

0-34 2 (незадовільно)  F 
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ДОДАТОК Б 

(обов’язковий)  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

Звіт про виконання індивідуального завдання має бути строго 

документальним. Описання і вступ ілюструють кресленнями, 

схемами, ескізами, підтверджують посиланнями на існуючі вказівки. 

Складається звіт технічно і літературно грамотно. У ньому також 

необхідно навести перелік використаної літератури і ДСТУ.  

Текст звіту оформляють на білому папері формату А4 (210 х 

297 мм). Допускається використання аркушів формату А3 (297 х 420 

мм), коли це необхідно. 

Матеріали звіту вміщують тільки з одного боку аркуша, 

відстань від рамки до меж тексту варто залишати: на початку рядків 

не менше 5 мм, наприкінці  рядків не менше 5 мм. Відстань від 

верхньої або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої рамки 

форми повинне бути не менше 10 мм. 

Текст може бути написаний від руки чи надрукований. У першому 

випадку текст пишуть акуратно темними чорнилами чи пастою (чорного, 

темно – фіолетового, темно – синього кольорів) з відстанню між рядками 

8-10 мм (20-25 рядків на сторінку). Весь текст повинен бути написаний 

чорнилами (пастою) одного кольору і відтінку. Застосування інших 

кольорів (крім зазначених) не дозволяється. 

У  другому випадку рекомендується використовувати 

стандартний шрифт TimesNewRoman, розмір 14 пт. Текст друкується 

через півтора інтервали. 

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у надрукований 
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текст, повинні бути чорного кольору. Щільність вписаного тексту 

має бути максимально наближена до щільності основного тексту. 

Виявлені помилки в текстових документах усувають за 

допомогою наклеювання поверх помилки (букви, слова чи рядки її 

частини) білого паперу того ж формату й нанесення нових написів. 

Допускається застосування спеціальних коригувальних засобів (типу 

"Штрих", "Коректор" і т.д.). Необхідно, щоб кількість виправлень на 

сторінці була мінімальною. 

Текст звіту поділяється на розділи, підрозділи, пункти. 

Заголовки розділів слід розташовувати посередині окремого рядка і 

друкувати великими буквами без крапки в кінці і не підкреслюючи 

("РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ ... " і т.д.).  Кожен розділ повинен 

починатися з нової сторінки. Перенесення слів у заголовку розділу 

не допускається. Якщо заголовок складається з двох чи більше 

речень, їх розділяють крапкою. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з 

абзацу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки наприкінці. Допускається назву пунктів і 

підпунктів писати на одному рядку з основним текстом. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і 

дорівнювати п’ятьом знакам (близько 1 см). 

Не допускається розміщувати найменування розділу, 

підрозділу, а також пункти і підпункти в нижній частині сторінки, 

якщо після нього розташований тільки один рядок тексту. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

рисунків, таблиць, формул здійснюють арабськими цифрами без 

знака №. 

Складові частини звіту нумерують таким чином:  
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- розділи – у  межах  всього  звіту   арабськими   цифрами,  

наприклад  

     “5 АНАЛІЗ СИСТЕМИ…”; 

- підрозділи – у межах розділу арабськими цифрами з 

крапкою, зазначається також номер розділу, до якого він 

належить, наприклад, “6.1 Аналіз похибки системи...”; 

-  пункти – у межах підрозділу арабськими цифрами з 

крапкою, зазначають також номери підрозділу і розділів, до 

яких він відноситься, наприклад, “6.1.2 Динамічні 

погрішності системи...”. 

У звіті здійснюються наскрізну нумерацію сторінок арабськими 

цифрами без крапки наприкінці. Номер сторінки проставляють у 

правому нижньому куті. 

Титульний аркуш включають в загальну нумерацію, але номер 

на ньому не ставлять. 

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, фотографії, діаграми) слід 

розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються 

вперше, або на наступній сторінці. Вони нумеруються в межах 

кожного розділу арабськими цифрами з зазначенням номера розділу, 

до якого належать, перед відповідною назвою (наприклад, Рисунок 

2.1 - Електрична схема). Якщо ілюстрація не вміщується на одній 

сторінці, можна перенести її на інші сторінки, при цьому її назва 

записується на першій сторінці, а дані, що пояснюють, – на кожній 

сторінці, і під ними зазначають:                    Рис. _, стор. _. 

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в 

додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, розділених крапкою. Позначення "Таблиця... " 
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ставиться перед відповідним заголовком у лівому верхньому куті 

(рис. Б1). 

Таблиця   _____   ________________________________ 

 (номер)                             (назва таблиці)           

    

   

 

Рисунок Б1 - Приклад оформлення таблиці 

 

Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, 

таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під 

іншою, переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При 

розподілі таблиці на частини варто пронумерувати арабськими 

цифрами графи першої частини таблиці, які слід повторити в 

продовженні таблиці. Можна також у продовженні таблиці 

повторити  її “шапку”. Слово “Таблиця ___” пишуть один раз 

ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами  

пишуть Продовження таблиці ___” із зазначенням її номера.  

Цифрові величини, які поміщають в таблицю, повинні мати 

однакову кількість десяткових знаків. Одиниці вимірювання величин 

зазначають в підзаголовках граф через кому. 

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, 

в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної 

формули чи рівняння повинне бути не менше одного вільного рядка. 

Формули нумерують в межах кожного розділу арабськими цифрами 

із зазначенням номера розділу, до якого формула належить. Номер 

пишуть з правого боку аркуша на рівні формули в круглих дужках, 

наприклад (3.1), означає перша формула третього розділу. 
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Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у 

формулу, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, 

в якій вони дані у формулі чи рівнянні. Перший рядок пояснення 

слід починати без абзацу словом “де” без двокрапки, подальші 

пояснення наводять в рядок. Перенесення формули чи рівняння на 

наступний рядок допускається тільки на знаках  виконання операції, 

причому знак операції на початку наступного рядка повторюють.  

У додатки звичайно виносять допоміжні матеріали чи ті, які 

складно розмістити в основному тексті звіту (фотографії, великі 

схеми й таблиці, довідкові дані і т.д.).  

Додатки позначають (якщо їх декілька) послідовно великими 

буквами українського алфавіту. Сторінки в додатках нумерують 

відповідно до наскрізної нумерації, прийнятої в звіті. У нумерації розділів, 

формул й ілюстрацій ставлять відповідну букву і цифру, розділені 

крапкою (наприклад, “Рис. В.1” - перший рисунок додатка В).  

Рисунки, схеми, графіки, діаграми виконують чорними 

чорнилами, тушшю, пастою, чи на принтері. Фотографії та інші 

ілюстрації необхідно наклеювати на аркуші паперу того ж формату, 

що і весь звіт.  

Ілюстрації можуть розташовуватися або на сторінці 

безпосередньо в тексті, або на окремих аркушах, у тому числі по 

кілька ілюстрацій на одному аркуші. Кожна ілюстрація повинна мати 

найменування, а за необхідності також дані, що пояснюють її зміст. 

Крім формату А4, для ілюстрацій (включаючи таблиці) дозволяється 

використовувати папір більшого формату A3. Такий аркуш 

складається відповідним чином до формату, використаного в звіті і 

при нумерації враховується як одна сторінка. 

Посилання в тексті на використані літературні джерела дають у 
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квадратних дужках, де за необхідності можуть зазначатися і 

конкретні сторінки (наприклад, [8] або [8, с.21]). Посилання на 

формули дають в круглих дужках (наприклад, “формула (4)...”), на 

ілюстрації – у круглих дужках чи без них залежно від контексту 

(наприклад, “Електрична схема (Рис. 2.1)”).  

Список використаних джерел розміщують після висновків. 

Список складають в порядку появи у тексті пояснювальної записки 

або в алфавітному порядку. У список вносять тільки ті джерела, на 

які є посилання в тексті.  

Додатки слід оформляти як продовження пояснювальної 

записки на її наступних сторінках. Кожен додаток повинен 

починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, 

надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично 

тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з 

першої великої друкують слово “Додаток ___” і велику букву, що 

позначає додаток.  

Рисунки, таблиці, формули, що містяться в додатку, нумерують 

арабськими цифрами в межах кожного додатка. Наприклад: 

“Таблиця А.2“ (друга таблиця додатка А). Посилання в тексті на 

додатки, таблиці і рисунки повинні містити номер додатка, 

наприклад: “наведені в додатку В”, “на рисунку В.1”.  

Обсяг звіту повинен становити до 30-35 сторінок без додатків. 

Допускаються відхилення в обидва боки з урахуванням 

особливостей оформлення звіту. Текст звіту повинен бути 

скріплений.  


