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ВСТУП 

 

Науково-дослідницька практика є одним з останніх етапів навчання ма-

гістра в університеті із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» і його підготовкою до виконання науково-дослідницької 

роботи. В якості баз практики можуть бути задіяними сільськогосподарські   

підприємства різної форми власності, служби головного енергетика підпри-

ємств АПК, науково-дослідні та проектні інститути, конструкторські бюро, які 

здійснюють розробку і проектування систем електрифікації та автоматизації 

технологічного обладнання на фермах і комплексах агропромислового комп-

лекса, передових промислових підприємствах та інших установах, діяльність 

яких безпосередньо пов’язана з експлуатацією, розробкою та виробництвом 

електромеханічних установок та комплексів. 

Виробнича практика повинна забезпечити закріплення і розширення 

отриманих студентами в університеті теоретичних, практичних знань з загаль-

но-технічних і профілюючих дисциплін, набування навичок і умінь з фаху,   

вивчення структури управління виробництвом і його підрозділами, знайомство 

з питаннями енергоефективності, енергозбереження, охорони праці, отримання 

навичок виконання наукових досліджень при проектування систем електрифі-

кації та автоматизації технологічних процесів в сільськогосподарському виро-

бництві, промисловості. 

Для студента-магістра важливо мати загальне уявлення про методологію 

наукової творчості, здобути досвід у організації своєї роботи, у використанні 

методів наукового пізнання та застосуванні логічних законів і правил. Інтегра-

ція загальної і професійної освіти на базі дослідницької діяльності не лише 

сприяє значному підвищенню мотивації до отримання знань і формування від-

повідних компетенцій. 

У даних методичних вказівках розглядаються загальні питання програми, 

організації, проведення і підведення підсумків науково-дослідницької практики 

студентів енергетичного факультету Таврійського державного агротехнологіч-

ного університету. 
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1 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА 

 

1.1  Мета та завдання виробничої практики 

 

Науково-дослідницька практика має сформувати у фахівця-випускника 

університету професійні практичні знання, уміння і навички, необхідні для ро-

боти на підприємствах і організаціях зі спорудження, експлуатації і ремонту 

електричної частини електроенергетичних установок на об’єктах АПК різної 

форми власності, районних електричних мереж, а також у проектних і науково-

дослідних організаціях відповідного профілю. 

У процесі практики вирішується питання підготовки студента-магістра до 

самостійної роботи, збору матеріалів для написання випускної роботи магістра. 

Метою  практики також є набуття сукупності знань, умінь, навичок, ін-

ших компетентностей, набутих студентом в процесі навчання, вивчення прак-

тичних методів безпечної організації праці в умовах діючих електроустановок, 

оволодіння практичними навичками з виконання основних і допоміжних опе-

рацій технологічних процесів, а також з науковими дослідженнями за темою 

магістерської роботи.  

Завданнями науково-дослідницької практики є: 

- вивчення організації конструкторської роботи, порядку розробки, про-

ходження і затвердження проектної, технічної та конструкторської документа-

ції на підприємствах АПК та промислових підприємствах; 

- ознайомлення з проектною документацією на реальних об’єктах; 

- придбання практичних умінь і навичок з проектування і модернізації си-

стем електрифікації та автоматизації технологічного обладнання на фермах і 

комплексах АПК та промислових підприємствах; 

- вивчення новітніх досягнень науки і техніки та порядку їхнього впрова-

дження у виробництво; 

- ознайомлення з питаннями організації науково-дослідної роботи, патен-

тознавства і винахідницької діяльності при експлуатації та проектуванні систем  

електрифікації і автоматизації технологічних процесів в АПК; 
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- придбання навичок проведення науково-дослідної роботи, впроваджен-

ня результатів науково-дослідної роботи студентів, підготовки наукових допо-

відей, тез доповідей, фахових статей; 

- збір матеріалів для випускної роботи магістра; 

- узагальнення і систематизація, закріплення і поглиблення знань з фахо-

вих дисциплін зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та   

електромеханіка»; 

- аналіз техніко-економічних показників роботи підприємств, установ і 

організацій різних форм власності, виявлення резервів підвищення їх функціо-

нування в умовах ринкових відносин, застосування нових методів управління 

на базі сучасних технологій та форм наукової організації праці; 

- придбання практичних навичок, знань і умінь з професійної діяльності 

на посаді інженера-дослідника з енергетики с.г. 

 

1.2 Вимоги до знань, умінь та навичок студентів 

 

Науково-дослідницька практика є одним з останніх етапів навчання ма-

гістра і однією із основних спеціальних електротехнічних практик, що прово-

диться для студентів ВНЗ в їх підготовці до виконання кваліфікаційної науко-

во-дослідницької роботи.  

За результатами проходження науково-дослідницької практики студенти 

повинні: 

Знати: 

- основні технологічні процеси підприємств АПК та промислових підпри-

ємств; електротехнічне устаткування технологічних установок виробництва і 

переробки сільськогосподарської продукції; 

- силове електроустаткування для реалізації технологічних процесів і сис-

теми електропостачання об’єктів АПК; 

- основні характеристики, режими роботи, принципові електричні схеми 

керування; основні методи з пошуку та усунення пошкоджень у силовому уста-

ткуванні та у мережах енергопостачання; 
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- методики вибору і настроювання захисних апаратів; правила і заходи         

з охорони праці і техніки безпеки; організацію, планування і управління вироб-

ництвом та методику основних та техніко-економічних розрахунків ефективно-

сті експлуатації електротехнічного обладнання на об’єктах АПК; 

- організацію науково-дослідної роботи на підприємстві. 

Вміти: 

- аналізувати результати вимірів параметрів режимів роботи основного 

устаткування з метою їхнього використання для наступної оптимізації чи вибо-

ру режимів роботи і параметрів устаткування і мереж системи електропоста-

чання; 

- збирати основні необхідні дані для проектування систем електропоста-

чання підприємства чи його підрозділів; 

- вирішувати питання експлуатації та проектування системи електрифіка-

ції та автоматизації технологічного обладнання на фермах і комплексах АПК; 

- проводити наукові дослідження, спрямовані на удосконалювання режи-

му роботи силового обладнання та пошуку напрямків енергозбереження на 

об’єктах АПК; 

- розв’язувати складні задачі і проблеми під час професійної діяльності у 

галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; 

- застосовувати отримані професійно-профільовані знання і практичні на-

вички для створення нових та експлуатації існуючих електроенергетичних,  

електротехнічних та електромеханічних систем та їх складових; 

- самостійно проектувати системи та їх елементи з урахуванням усіх ас-

пектів поставленої задачі; 

- оцінювати доцільність та можливість застосування нових методів і тех-

нологій в задачах синтезу електроенергетичних, електротехнічних та електро-

механічних систем; 

- формулювати технічні завдання, розробляти і використовувати засоби 

автоматизації при проектуванні і технологічної підготовки виробництва; 

- аргументовувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, 

критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення, адап-

туватись до нових умов та самостійно приймати рішення. 
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Придбати навички: 

- проектування систем електрифікації і автоматизації технологічного об-

ладнання на фермах і комплексах АПК та підприємствах переробки і зберігання  

сільськогосподарської продукції; 

- збору інформації про види електроприймачів і електроустаткування, їх 

параметри, характеристики, режими роботи; 

- читання і складання принципових електричних схем мереж живлення, 

силових кіл і кіл керування; 

- роботи на електроустаткуванні, задіяному в технологічних процесах 

об’єктів АПК та підприємствах переробки і зберігання  сільськогосподарської 

продукції; 

- застосування аналітичних методів аналізу, математичного моделювання 

та виконання фізичних та математичних експериментів для розв’язання інжене-

рних завдань; 

- проведення робіт з ТО і ПР на електроустановках відповідно до вимог 

ПУЕ; 

- складання звіту про роботу енергетичної служби господарства, інших 

об’єктів АПК, промислових підприємств. 

 

1.3 Зміст виробничої практики на підприємстві 

 

При проходженні практики студенти повинні особливу увагу звернути на 

те, як виконуються на підприємстві завдання, поставлені перед енергетичною 

галуззю України, та як впроваджуються заходи з енергозбереження на промис-

лових об’єктах і об’єктах АПК. 

Під час проходження науково-дослідницької практики на енергетич-

ному, сільськогосподарському або промисловому підприємстві студент пови-

нен ознайомитися з наступними питаннями: 

- технологічні процеси на підприємстві і характеристика основних спо-

живачів електроенергії; 

- мережею розподілення електроенергії на підприємстві (господарстві); 
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- джерела електропостачання підприємства, конструкція і компонування 

трансформаторних підстанцій (ТП), конфігурація електричних мереж напругою 

10 кВ, 0,4 кВ; 

- характеристика виробничих приміщень на підприємстві (господарстві) з 

урахуванням вимог ПУЕ, їх технічний стан; 

- системою електропостачання основних споживачів на низькій напрузі   

(0,4 кВ); 

- системою електропостачання підприємства - мережа живлення ТП 

10/0,4 кВ; 

- пристроями для компенсації реактивної потужності на ТП; 

- схемами живлення і керування спеціальних і технологічних установок; 

- умовами впровадження новітньої техніки і технологій у виробничі про-

цеси; 

- організацією надійної експлуатації енергетичного обладнання в госпо-

дарстві; 

- умовами організації роботи ремонтної служба господарства; 

- умовами наукової організації праці і управління виробництвом на підп-

риємстві; 

- організацію заходів щодо забезпечення вимог техніки безпеки, виробни-

чої санітарії та протипожежної безпеки на підприємстві;  

- техніко-економічними показниками, що характеризують систему елект-

ропостачання підприємства; 

- умовами виникнення найбільш характерних аварійних ситуацій в систе-

мі електропостачання підприємства і заходи, що підвищують надійність систе-

ми електропостачання. 

У процесі практики необхідно щодня вести записи, відбиваючи в них   

технічні дані, ескізи, схеми та ін., таким чином, щоб ці записи лягли в основу 

звіту з практики. Проходячи виробничу практику студент повинен вивчати пи-

тання, передбачені програмою практики. 
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1.3.1 Технологічні процеси на підприємстві і характеристика основ-

них споживачів електроенергії 

- основні силові і електротехнологічні струмоприймачі; 

- встановлена потужність найбільших споживачів;  

- рід струму та напруги, які застосовуються для живлення окремих спо-

живачів;  

- частота струму, що застосовується; 

- режим роботи електроприймачів;  

- необхідний ступінь безперебійності електропостачання;  

- стабільність розташування устаткування;  

- графік електричних навантажень окремих цехів і підприємства в цілому;  

- аналіз електроспоживання на підприємстві протягом року. 

1.3.2 Джерела електропостачання підприємства, конструкція і ком-

понування ТП 

Основне джерело живлення:  

- відстань від основного джерела живлення;  

- наявність власного джерела живлення (дизельна станція);  

- місце розташування ТП і фактори, що впливають на його вибір;  

- схема зовнішнього електропостачання підприємства і її класифікація;  

- схема розподілу електроенергії на високій напрузі і її класифікація;  

- забезпечення резервування живлення відповідних споживачів;  

- наявність високовольтних комплексних пристроїв і техніко-економіч-

ний ефект від їх застосування;  

- наявність і робота пристроїв для регулювання напруги. 

1.3.3 Каналізація електроенергії на підприємстві 

При ознайомленні з кабельним господарством підприємства необхідно 

з'ясувати наступні питання:  

 - місце проходження повітряних ліній і кабельних трас;  

- особливості прокладки кабелів силових мереж у виробничих приміщен-

нях;  

 - марки застосовуваних силових і контрольних кабелів;  
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 - способи прокладки кабелів і їх обґрунтування, особливі заходи, що пе-

редбачаються при прокладанні кабельних ліній для попередження механічних   

ушкоджень кабелів і боротьби з корозією; 

 - наявність технічної документації по кабельному господарству і заходи, 

що забезпечують безаварійну роботу кабельної мережі. 

Потрібно з’ясувати, як здійснюється експлуатація кабельного господарст-

ва на підприємстві, причини аварій з кабелями, якщо вони мали місце. 

1.3.4 Релейний захист, автоматика і телемеханіка у системі електро-

постачання 

Джерела оперативного струму:  

- схеми з’єднання трансформаторів струму, які застосовуються для схем 

релейного захисту;  

- захист за допомогою реле, що вбудоване у приводи високовольтних ви-

микачів;  

- захист силових трансформаторів;  

- захист синхронних і асинхронних двигунів, захист повітряних і кабель-

них ліній;  

- наявність і робота АВР (автоматичне включення резерву); 

- наявність і робота автоматичних пристроїв для регулювання потужності 

конденсаторних батарей і регулювання напруги;  

- застосування телемеханізації і диспетчерського управління в системі    

електропостачання;  

- електровимірювальне господарство підприємства і облік витрат елект-

роенергії. 

1.3.5 Характеристика виробничих приміщень підприємства  щодо 

вимог ПУЕ 

При вивченні цього питання треба класифікувати усі виробничі примі-

щення підприємства за умовами внутрішнього середовища, розбивши їх на такі 

категорії:  

- нормальні;  

- вологі;  
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- сирі;  

- особливо сирі; 

- жаркі;  

- запилені;  

- приміщення з хімічно активним середовищем;  

- приміщення з підвищеною небезпекою ураження людей електричним 

струмом;  

- пожежонебезпечні;  

- вибухонебезпечні.  

Для пожежонебезпечних і вибухонебезпечних приміщень визначити кла-

си відповідно до глав УП-3 і УП-4 ПУЕ. Сформувати основні вимоги ПУЕ для     

електроустановок у приміщеннях з ненормальними умовами. 

1.3.6 Система електропостачання основних споживачів на низькій 

напрузі (до 1000 В) 

При ознайомленні з системою електропостачання на підприємстві визна-

чають:  

- схеми цехових (фермерських) мереж і їх класифікацію;  

- конструктивне виконання електричних мереж;  

- наявність низьковольтних шинопроводів;  

- марки проводів і кабелів та способи їх прокладки;  

- розподільчі шафи і щитки;  

- захист мереж низької напруги (0,4 кВ);  

- оперативну апаратуру низької напруги (0,4 кВ);  

- схеми живлення силових і освітлювальних установок;  

- особливості виконання освітлювальних мереж для живлення пересувних 

установок (при наявності); 

- схеми мереж для високочастотних установок (при наявності); 

- схеми мереж для живлення зварювальних трансформаторів.  

При проведенні аналізу звертають увагу на параметри зовнішнього сере-

довища в приміщеннях, де встановлене електричне обладнання, визначають 

ступінь захисту, категорію розміщення і кліматичне виконання. 
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1.3.7 Пристрій для компенсації реактивної потужності 

Особливу увагу звертають на питання компенсації реактивної потужності 

на підприємстві, для чого визначають: 

- величину природного коефіцієнта потужності;  

- способи компенсації реактивної потужності, які застосовуються на під-

приємстві;  

- конденсаторні установки і типи конденсаторів, що застосовуються на 

підприємстві;  

– конструктивне виконання конденсаторних установок;  

– схеми приєднання високовольтних та низьковольтних конденсаторних 

батарей;  

– режим роботи конденсаторних установок і регулювання їх потужності;  

- використання синхронних електродвигунів для компенсації реактивної 

потужності. 

Крім цього, потрібно проаналізувати можливість підвищення природного 

коефіцієнта потужності на підприємстві і оцінити отриманий при цьому еконо-

мічний ефект. 

 1.3.8 Схеми живлення і керування спеціальних і технологічних уста-

новок 

- наявність на підприємстві великих насосних, компресорних, і перетво-

рювальних установок; 

- наявність електротехнологічних установок (зварювальних, плавильних, 

нагрівальних, гальванічних і т.п.);  

- особливості роботи спеціальних установок і конструктивне виконання 

електроустаткування; 

- схеми живлення спеціальних установок і застосовувані схеми керування 

і регулювання; 

 - допоміжна електроапаратура для забезпечення надійної роботи спеціа-

льних установок. 
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1.3.9 Організація експлуатації енергетичного господарства підприєм-

ства 

Необхідно ознайомитися зі структурою і ремонтною базою відділу го-

ловного енергетика підприємства, а також вивчити:  

- наявність інструкцій з експлуатації електроустаткування і їх виконання;  

- терміни проведення оглядів і поточних ремонтів електроустаткування;  

- порядок і терміни проведення капітальних ремонтів устаткування;  

- наявність складського резерву електроустаткування і технічний нагляд 

за ним;  

- обсяг ремонтних робіт, які виконуються на підприємстві;  

- залучення спеціалізованих організацій до ремонту різних видів електро-

устаткування;  

- проведення випробувань після виконання ремонту;  

- порядок ведення технічної документації при здачі устаткування в ре-

монт і одержанні з ремонту; 

- заходи, що підвищують міжремонтні терміни і якість ремонту електроу-

статкування; 

- застосування нової техніки і технологій в технологічному процесі; 

- наукова організація праці та управління виробництвом; 

- застосування математичних методів і ЕОМ у виробництві.  

1.3.10 Заходи з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної без-

пеки 

Під час практики слід детально розібратися в таких питаннях:  

- структура служби охорони праці;  

- порядок проведення інструктажів із техніки безпеки і ведення відповід-

ної документації;  

- стан обліку, розслідування і звітності з травматизму;  

- правила допуску до роботи і порядок обслуговування високовольтних і 

низьковольтних електричних установок;  

- правила і конструктивне виконання грозозахисту та захисного заземлен-

ня;  
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- спеціальні заходи, що передбачаються ПУЕ, для приміщень з ненор-

мальним середовищем;  

- захист струмоведучих частин від дотику (огородження, блокування, за-

пори, написи і т.ін.);  

- захист від неправильних і помилкових дій персоналу (блокування, зазе-

млення, написи і т.ін.);  

- стан вентиляції і освітлення в основних цехах;  

- наявність і розміщення засобів індивідуального захисту та медичної до-

помоги;  

- забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецхарчуванням і 

санітарним устаткуванням;  

- наявність засобів пожежогасіння, місця установки протипожежних засо-

бів і правила їхнього використання при гасінні електроустаткування. 

1.3.11 Техніко-економічні показники, що характеризують систему 

електропостачання підприємства 

При вивченні цього питання необхідно з’ясувати наступне:  

– виробнича структура і управління енергетичним господарством підпри-

ємства; 

– планування електропостачання, елементи енергобалансу, структура 

енергоспоживання цільового призначення споживаної енергії (силові витрати, 

технологічне споживання, інші витрати: опалення, вентиляція, освітлення і 

т.ін.) і за енергоносіями (електроенергія, пара, гаряча вода, стиснене повітря, 

безпосереднє спалювання палива), питома вага окремих складових; 

- принципи і методика визначення потреби в енергії та потужності при 

плануванні енергопостачання, у тому числі рівня електроспоживання; 

- виконання урядових рішень про зниження норм витрати палива і енергії 

в технологічних процесах; 

- порядок та терміни подання заявок на енергію і паливо; 

- договори з енергопостачальними організаціями, їх зміст; 

- діючі тарифи на оплату енергії, собівартість одиниці різних видів енергії; 



16 

 

- собівартість різних видів енергії; 

- склад і структура експлуатаційних витрат; 

- організація експлуатації енергетичного устаткування, системи обслуго-

вування;  

– взаємини служби головного енергетика з цеховим персоналом та інши-

ми службами підприємства;  

– кількість аварій енергоустаткування, причини виникнення, аварійний 

недовідпуск енергії, облік збитків від аварій, наявність енергетичних характе-

ристик енергоустаткування і їх використання;  

– втрати енергії, їх наслідки і причини;  

– коефіцієнт втрат за окремими ланками енергетичного господарства; 

− режим енергоспоживання (добові й річні графіки навантаження);  

– недоліки в організації експлуатації енергетичного устаткування; 

- організація ремонту електроустаткування, система ремонтних робіт, їх 

планування, нормування праці, форми оплати праці ремонтного персоналу, не-

доліки в проведенні ремонтів енергоустаткування; 

- наявність планів організаційно-технічних заходів в енергетичній службі 

(з боротьби з втратами, аваріями, скорочення трудомісткості виконаних робіт, у 

тому числі ремонтних, зниження витрат і здешевлення собівартості енергії), не-

доліки в здійсненні організаційних заходів; 

- наявність кошторисів на роботи з електромонтажу різних пристроїв, ме-

тодика їх складання; 

- основні показники вартості електромонтажних робіт, у тому числі пито-

мі показники вартості їх виконання; 

- вартість установленого кіловата електроустаткування в основних цехах і 

електроосвітлення; 

- відносна величина витрат на автоматизацію; 

- організація монтажних робіт, у тому числі на монтажних ділянках, що 

обслуговують підприємство; 

- механізація робіт і їх індустріалізація, ступінь впровадження комплект-

них і блокових пристроїв. 
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Для здійснення аналізу ефективності роботи підприємства необхідно 

з’ясувати: 

– коефіцієнт втрат – %; 

– коефіцієнт нерівномірності навантаження – %; 

– питомі витрати електроенергії – кВт·год/одиниці продукції; 

– коефіцієнт електроозброєності праці – кВт·год./люд.; 

У звіті необхідно привести такі техніко-економічні показники підприємства: 

– питомі капіталовкладення по ТП – грн./кВА; 

– питомі капіталовкладення по повітряним лініям – грн./км; 

– питомі капіталовкладення по кабельним мережам – грн./км; 

– питомі капіталовкладення по електроустаткуванню цехів (за встановле-

ною потужністю) – грн./кВт; 

– питомі капіталовкладення за всією схемою електропостачання – 

грн./кВт; 

– число годин використання річного максимуму навантаження – год./рік; 

– собівартість розподілу електроенергії – грн./кВт·год.; 

– структура експлуатаційних витрат з електропостачання (амортизація, 

поточний ремонт, обслуговування і управління) – %; 

– собівартість корисно-споживаної енергії – грн./кВт·год.; 

Науково-дослідницьку практику потрібно починати із загального ознайо-

млення з підприємством, на якому студент проходить практику. Ознайомив-

шись з розміщенням основних споруджень і усвідомивши їх технологічний вза-

ємозв'язок, слід переходити до більш глибокого вивчення окремих питань, пе-

редбачених програмою практики. 

При ознайомленні з підприємством і вивченні окремих питань студенти 

повинні виявляти самостійність і уміння широко користуватися технічною лі-

тературою, проектною документацією та інструкціями. Свої висновки слід пе-

ревіряти шляхом бесід з кваліфікованими працівниками підприємства. 

 

 

 



18 

 

1.4 Зміст науково-дослідницької практики в проектній організації 

 

Під час проходження науково-дослідницької практики в проектній ор-

ганізації, студент повинен ознайомитися з наступними питаннями: 

- структура і взаємозв'язок відділів проектної організації; 

- основні стадії проектування; 

- послідовність і технологія проектування систем електропостачання, еле-

ктрифікації і автоматизації технологічних процесів на об’єктах АПК та промис-

лових об’єктах; 

- методи визначення очікуваних електричних навантажень на об’єктах 

АПК; 

- методика техніко-економічних порівнянь варіантів при виборі схем  

електропостачання, електроустаткування; 

- сучасні рішення в сфері впровадження автоматизації і телемеханізації в 

системах електропостачання об’єктів АПК; 

- методики техніко-економічних розрахунків і схемні рішення компенса-

ції реактивної потужності; 

- питання регулювання напруги на ТП 10/0,4 кВ; 

- ефективність застосування комплектних трансформаторних підстанцій, 

розподільних пристроїв і конденсаторних установок в системі живлення 

об’єктів АПК; 

- застосування математичних методів і ЕОМ в процесі розробки проектної 

документації (пакети програмного продукту АВТОКАД, КОМПАС, ін.).    

Проходячи науково-дослідницьку практику в проектній організації, сту-

дент повинен по можливості виконати завдання п.1.3.1 та додатково ознайоми-

тися з: 

- структурою проектної організації, установи; 

- напрямками і обсягами виконання проектних робіт відповідно ліцензії; 

- порядком одержання і необхідним обсягом вихідних даних для вико-

нання проектного завдання; 

- структурою технічного завдання на розробку технічної документації; 
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- послідовністю:узгодження технічного завдання; 

- змістом, обсягом технічного і робочого проектів; 

- основними вимогами до послідовності проектування; 

- умовами повторного використання проектних матеріалів і типових про-

ектів. 

Крім того, під час практики в проектній організації студенти повинні 

ознайомитися з: 

- технічною документацією, каталогами і номенклатурними інформацій-

ними матеріалами на електроустаткування; 

- технічними даними нового електроустаткування; 

- сучасними проектними рішеннями основних об’єктів АПК та промисло-

вості; 

- умовами наукової організації праці та управління в проектній установі; 

- напрямками застосування сучасних математичних методів, моделей, 

комп’ютерної техніки при проектуванні. 
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2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Організація науково-дослідницької практики здійснюється згідно з «По-

ложенням про проведення практик студентів ТДАТУ», затвердженою методич-

ною радою ТДАТУ протоколом №4 від 17.03.2015 р. та робочою програмою з 

проведення науково-дослідницької практики, затвердженою методичною комі-

сією енергетичного факультету протоколом №1 від 14 вересня 2016 р. Органі-

заційно-методичне забезпечення науково-дослідницької практики студентів-

магістрів енергетичного факультету Таврійського державного агротехнологіч-

ного університету базується на таких законодавчих та нормативних актах: 

– Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-18 «Про вищу освіту»; 

− Збірник положень з організації навчального процесу за кредитно-мо-

дульною системою в Таврійському агротехнологічному університеті, 2011 р.; 

– Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки студентів відповідних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей; 

– Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) підготовки студентів 

відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей. 

Згідно із графіком навчального процесу, науково-дослідницька практика 

запланована для магістрів 1 курсу, що навчаються за спеціальністю 141 «Елект-

роенергетика, електротехніка та електромеханіка» терміном на 2 тижні з 

10.07.2017 р. по 21.07.2017 р. 

В якості баз практики можуть бути задіяними передові промислові під-

приємства, сільськогосподарські підприємства різної форми власності, підпри-

ємства електричних мереж, підрозділи обласних енергетичних компаній, служ-

би енергетиків сільськогосподарських, промислових, водопостачальних та зро-

шувальних підприємств, науково-дослідні та проектні інститути, які здійсню-

ють розробку і проектування систем електрифікації та автоматизації техноло-

гічного обладнання на фермах і комплексах АПК, випускаючі кафедри енерге-

тичного факультету. 
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2.1 Розподіл студентів за місцями практики і направлення студентів 

на практику 

 

Офіційною підставою для проведення практики студентів на виробництві 

є договір, що укладається між університетом і підприємством. Договори укла-

даються з підприємствами за заявками профілюючих кафедр. Приклад договору 

та його заповнення наведено у додатку А. 

Студенти мають можливість самостійно домовлятися про проходження 

практики з підприємствами енергетики і господарствами АПК, які відповідають 

профілю спеціальності, науково-дослідних та проектних інститутах, які прово-

дять науково-дослідні роботи, здійснюють розробки та мають наукові здобутки 

у сфері наукової проблематики робіт студентів та при наявності відповідних 

договорів між установами. 

Для направлення на практику за бажанням студент повинен подати лист 

або договір з підприємства (господарства). Лист може бути направлений на ім’я 

ректора, декана факультету або завідувача випускаючої кафедри. 

Про направлення студентів на практику ректор університету на підставі 

подання декана факультету видає наказ. Наказом визначається вид практики, 

терміни та місце її проходження, курс, група, прізвище, ім’я та по батькові сту-

дентів, які направляються на практику, найменування підприємства (господарс-

тва) або організації-бази практики кожного студента, розподіл та закріплення 

студентів за керівниками практики від кафедри тощо. Форма наказу визнача-

ється діючими вимогами по ТДАТУ. Проект наказу готується кафедрою 

«Електротехніка і електромеханіка» та подається керівнику практики від 

університету до початку практики.  

Згідно з цим наказом студенти отримують направлення на практику. 

Якщо за певних поважних причин студент не може пройти науково-

дослідницьку практику у заплановані терміни, у проекті наказу окремим пунк-

том вказується термін позапланової практики, прізвища студентів та підстава 

перенесення термінів практики. Для перенесення термінів проходження прак-

тики завчасно повинні бути оформлені відповідні дозволи. Перенесення термі-
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нів практики здійснюється за письмовою заявою студента на ім’я ректора 

ТДАТУ за погодженням з деканом енергетичного факультету, керівником 

практики від університету та завідувачем кафедри. Основними причинами пе-

ренесення термінів проходження практики є офіційно оформлене та узгоджене 

з університетом відрядження студента, офіційно оформлене стажування за кор-

доном за направленням університету та інші випадки. З будь-яких причин, не 

узгоджених з університетом, перенесення термінів практики не дозволяється. 

Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і лише до подання 

проекту наказу про проходження практики. Рішення про можливість зміни бази 

практики приймає завідувач кафедри. 

Самостійно змінювати місце практики студент не має права. У разі само-

стійної зміни місця практики, нез'явлення до місця практики без поважних при-

чин вважають, що студент не виконав навчального навантаження і може бути 

відрахований з університету. 

 

2.2 Керівництво практикою і контроль за її проведенням 

 

Відповідальний за науково-дослідницьку практику по кафедрі призна-

чається завідувачем відповідної кафедри і підпорядковується безпосередньо 

керівнику практики від університету.  

Основними обов’язками відповідального за науково-дослідницьку прак-

тику від кафедри є: 

– своєчасне до початку практики складання і подання керівнику практики 

від університету для узгодження проектів наказів про проведення науково-

дослідницької практики, листів-направлень та іншої документації на кожного 

студента, з дотриманням встановлених в ТДАТУ вимог; 

– організація та проведення настановних зборів для студентів кафедри з 

метою проведення інструктажів про порядок проходження практики, з техніки 

безпеки, охорони праці і попередження нещасних випадків та надання їм необ-

хідних документів перед початком практики; 

– забезпечення своєчасності формування студентами індивідуальних гра-
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фіків проходження практики та отримання ними індивідуальних завдань;  

– своєчасне ознайомлення студентів з вимогами до оформлення доку-

ментації з практики, системою звітності та критеріями оцінки з практики, які 

регламентуються відповідною нормативною та методичною документацією з 

організації та проведення практики;  

– разом з науковим керівником практики від підприємства керувати нау-

ково-дослідною роботою студентів, передбаченою завданнями керівника прак-

тики від кафедри; 

− розробляє тематику індивідуальних завдань на період проведення прак-

тики і видає кожному студенту. Зміст індивідуального завдання повинен врахо-

вувати конкретні умови та можливості підприємства (організації, установи),  

відповідати потребам виробництва і одночасно відповідати цілям і завданням 

науково-дослідницької практики; 

– консультування студентів щодо термінів і порядку проходження прак-

тики, оформлення документів з практики та захисту звіту; 

– своєчасна організація та проведення відкритого захисту практики комі-

сії; 

– звітування на засіданні кафедри про підсумки практики; 

– своєчасне складання звітів про проведення практики з дотриманням 

встановлених на факультеті вимог;  

– внесення пропозицій щодо вдосконалення організаційно-методичного 

забезпечення науково-дослідницької практики, а також інших навчально-

методичних та звітних документів (враховуючи специфіку конкретної спеціа-

льності); 

− здійснення, у разі необхідності, разом з керівниками практики вибірко-

вого контролю за проходженням практики студентами безпосередньо на базі 

практики. 

Крім цього, студентам видається направлення, договір, індивідуальне за-

вдання та щоденники практики. Кожен студент повинен взяти програму прак-

тики та ознайомитися із її змістом. Не пізніше першого дня практики студенти 

зобов’язані відбути до місця її проходження. 
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2.3 Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики 

 

Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, за-

значені в окремих розділах договорів на проведення практики. 

Керівник підприємства-бази практики видає наказ на практику, визнача-

ючи в ньому порядок організації і проведення практики, заходи щодо створення 

сприятливих умов студентам-практикантам для виконання їхньої програми 

практики, забезпечення їх спецодягом і гуртожитком (за необхідністю), охоро-

ни праці та запобігання нещасним випадкам, контролю за виконанням студен-

тами правил внутрішнього трудового розпорядку, інші заходи, що забезпечу-

ють якісне проведення практики відповідно до «Положення про виробничу 

практику студентів», призначає керівника практики від підприємства. 

Керівник практики від підприємства:  

- несе особисту відповідальність за проведення практики;  

- організовує практику згідно з програмою практики;  

- визначає місце практики, забезпечує найбільшу ефективність її прохо-

дження, організовує ознайомлення з правилами техніки безпеки і охорони пра-

ці;  

- ознайомлює студентів з історією підприємства, продукцією, що вироб-

ляється, технологічними процесами, електросиловим обладнанням; 

- надає студентам-практикантам можливість користуватись наявною літе-

ратурою, необхідною документацією;  

- забезпечує і контролює дотримання студентами-практикантами правил 

внутрішнього розпорядку; 

- контролює роботу студентів на робочих місцях; 

- своєчасно перевіряє і підписує щоденник з практики; 

- створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, 

передової технології, сучасних методів організації праці;  

– інформує керівника практики від кафедри в разі порушення студентом 

трудової дисципліни; 

- контролює виконання Кодексів законів Про працю України тощо. 
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Керівник практики від підприємства перевіряє складений та оформлений  

відповідно до вимог звіт про практику, засвідчує його підписом і печаткою. У 

щоденнику коротко характеризує діяльність студента за час проходження прак-

тики. 

Зброшурований звіт разом із щоденником студент у визначений кафед-

рою строк надає керівнику практики від кафедри. 

 

2.4 Права і обов’язки студента-практиканта 

 

Студенти університету при проходженні науково-дослідницької практики 

зобов’язані: 

– до початку практики вчасно прибути на настановні збори, а далі в інди-

відуальному порядку, одержати від керівника практики консультації щодо про-

ходження практики, оформлення всіх необхідних документів, отримати індиві-

дуальне завдання з практики, програму практики, направлення, повідомлення 

про прибуття на підприємство, договір, щоденник на практику; 

- одержати первинний інструктаж та розписатись у журналі реєстрації ін-

структажів; 

- перед виїздом на практику студент повинен мати при собі: паспорт; на-

правлення, повідомлення про прибуття на підприємство та договір на практику; 

програму практики; кваліфікаційне посвідчення (за наявності); індивідуальне 

завдання на практику; щоденник практики; 

– своєчасно (не пізніше зазначеної у направленні дати) прибути на базу 

практики; 

- прибувши на місце практики, необхідно: здати договір, направлення  на 

практику у відділ кадрів; одержати перепустку на підприємство та направлення 

у цех; оформити всі необхідні документи, пов'язані з прибуттям на робоче міс-

це; надати до ВНЗ повідомлення про прибуття на підприємство; звернутися до 

призначеного керівника практики від підприємства, ознайомити його із про-

грамою практики і індивідуальним завданням, уточнити завдання стосовно да-

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

технічною документацією; 
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- у призначений час прослухати інструктаж з техніки безпеки і приступи-

ти до роботи; 

– систематично працювати над виконанням завдань за програмою прак-

тики; 

– вести щоденник практики, в якому щодня фіксувати виконання відпові-

дних етапів (розділів) календарного плану-графіку практики, характеристики 

вивчених пристроїв, конструкцій, технологічних процесів, устаткування, роз-

міщувати ескізи, схеми, а також прослухані пояснення керівників практики; 

- паралельно з веденням щоденника збирати і готувати матеріали для звіту; 

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики, зазначені у індивідуальному графіку проходження практики, та вка-

зівками безпосереднього керівника;  

– виконувати діючі на підприємстві (в організації) правила внутрішнього 

розпорядку, суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і ви-

робничої санітарії; 

– нести відповідальність за виконану роботу; 

– висвітлити результати виконаної роботи та оформити їх у звіті про про-

ходження практики, відповідно до встановлених і діючих вимог до структури 

та оформлення звіту; 

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

від підприємства звіт з практики і одержати від нього характеристику та оцінку 

за практику;  

- завірити щоденник, звіт з характеристики та отримати відгук керівника 

практики завірений печаткою підприємства; 

- доводити до відома керівників практики від підприємства і університету 

про всі порушення порядку при проходженні практики; 

– своєчасно надати на кафедру звітні документи та у належний термін 

захистити матеріали практики перед відповідною комісією. 

Під час практики студент повинен розвинути та закріпити свої навики та 

вміння: 
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– проводити бібліографічну роботу із залучення сучасних інформаційних 

технологій; 

– формулювати та реалізувати в практичній площині мету дослідження; 

– вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та роз-

робляти нові методи, виходячи із задач конкретного дослідження; 

– проводити наукові дослідження і обробляти отримані результати, аналі-

зувати та осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів. 

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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3 ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Науково-дослідницька практика формує знання і практичні навички сту-

дентів із закріплення теоретичних знань по фаховим дисциплінам, вивчення ви-

робничо-господарських показників роботи підприємства,  знайомство з органі-

зацією роботи електротехнічної служби підприємства, оцінки рівня електрифі-

кації та автоматизації технологічного устаткування, вивчення встановленої  

електротехнічної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, обчислю-

вальної техніки та інформаційних систем, вивчення економічних аспектів, ор-

ганізації та управління виробництвом, стандартизацію і контроль якості проду-

кції, заходи по виявленню резервів підвищення ефективності та продуктивності 

праці. Дослідницька практика за темою магістерської роботи є складовою час-

тиною навчального процесу, який забезпечує одержання знань, професійних 

навичок, потрібних для успішної роботи на виробництві.  

Науково-дослідницька практика складається з наступних складових частин:  

− проведення загальних зборів; 

− ознайомлення з підприємством і технологічним обладнанням; 

− ознайомлення з організацією роботи електротехнічної служби госпо-

дарства (підприємства);  

− оцінка рівня електрифікації та автоматизації технологічного устатку-

вання; 

− вивчення новітньої електротехнічної апаратури, контрольно-вимірю-

вальних приладів і інструментів, обчислювальної техніки та інформаційних   

систем; 

− оцінка  технологічних етапів впровадження наукових досліджень у ви-

робництво; 

− охорона праці і техніка безпеки на підприємстві; 

− оформлення письмового звіту; 

− захист звіту та складання заліку з практики. 
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3.1 Проведення загальних зборів 

Проведення загальних зборів у навчальному закладі. Видача методичного 

забезпечення, проведення інструктажу з порядку проходження практики та 

охорони праці. 

3.2 Ознайомлення з підприємством і технологічним обладнанням 

Ознайомлення з підприємством і технологічним обладнанням. Прохо-

дження інструктажу з охорони праці. Вивчення структури підприємства, приз-

начення виробничих ділянок, методів організації праці. Вивчення технологіч-

ного обладнання, приладдя і інструментів, які використовують під час ремонту 

електричних машин, електрообладнання і апаратів. 

3.3 Ознайомлення з організацією роботи електротехнічної служби   

господарства (підприємства) 

Ознайомитись з організацією роботи електротехнічної служби підприємс-

тва. Представити структуру підприємства та заходи по вдосконаленню роботи 

даного підприємства. Представити аналіз передових методів роботи на підпри-

ємстві та короткий опис новітнього електротехнічного устаткування. 

3.4 Оцінка рівня електрифікації та автоматизації технологічного 

устаткування 

Оцінити рівень електрифікації та автоматизації технологічного устатку-

вання, встановлену електротехнічну апаратуру, контрольно-вимірювальні при-

лади і інструменти. Виконати аналіз статистики відмов електротехнічного уста-

ткування. 

3.5 Вивчення новітньої електротехнічної апаратури, контрольно-ви-

мірювальних приладів і інструментів, обчислювальної техніки та інфор-

маційних систем 

Вивчити новітню електротехнічну апаратури на підприємстві, контроль-

но-вимірювальні прилади і інструменти, обчислювальну техніку та інформа-

ційні системи, вивчити економічні аспекти, організацію та управління вироб-

ництвом, стандартизацію і контроль якості продукції, заходи по виявленню ре-

зервів підвищення ефективності та продуктивності праці. 
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3.6 Вивчення організації і технологічних етапів впровадження науко-

вих досліджень у виробництво 

Вивчення і отримання комплексної картини модернізації основних сфер   

діяльності підприємства, від яких залежатиме суттєве скорочення витрат ресур-

сів при продукуванні, розподілі і використанні товарів та послуг, конкретизація 

стосовно до особливостей України відомих зі світового досвіду напрямів тех-

нологічного, економічного, соціального і природоохоронного розвитку, спря-

мованого на встановлення рівноваги між проблемами суспільства та обмеже-

ними можливостями досягнень науки й техніки, розробка попередніх прогноз-

них нарисів цілеспрямованих перетворень галузевих і територіальних систем 

виробництва та споживання. 

3.7 Охорона праці і техніка безпеки на підприємстві 

Ознайомлення з заходами, які направлені на забезпечення безпеки праці. 

Правила допуску до робіт з шкідливими умовами праці. Загальні вимоги техні-

ки безпеки при оформленні на підприємство. Порядок та об’єм інструктажу при 

допущенні на робоче місце. Дотримання правил безпеки при роботі з вантажо-

підйомними механізмами, електроінструментом та приладдям. Надання першої 

допомоги постраждалим при травмуванні та від електричного струму. 

3.8 Оформлення письмового звіту 

Основним документом, що свідчить про виконання студентом програми 

науково-дослідницької практики є письмовий звіт. Складання звіту є частиною 

роботи студента на практиці. Звіт є навчальним завданням, яке виконується 

студентом самостійно і являє собою документальне вираження виконаної робо-

ти. Зміст звіту повинен розкривати знання і уміння студента, набуті ним у ви-

рішенні питань, визначених метою і завданнями практики. Звіт складається ін-

дивідуально кожним студентом.  

3.9 Захист звіту та складання заліку з практики 

За результатами науково-дослідницької практики проводиться залік, який 

відбувається відкрито перед членами комісії. Атестація за підсумками практики 

проводиться на підставі письмового звіту та щоденника з практики, оформле-

них відповідно до встановлених вимог, та відзиву керівника практики. За під-

сумками атестації виставляється диференційована оцінка.  
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4 СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту на 

рецензування керівнику практики від навчального закладу. До письмового звіту 

додаються інші документи визначені навчальним закладом, кафедрою. Напри-

клад – щоденник, який є обов’язковою складовою звітної документації з науко-

во-дослідницької практики.  

Складання звіту з практики і виконання індивідуальних завдань має за 

мету: 

- систематизувати знання і навички, отримані в результаті проходження 

науково-дослідницької практики; 

- придбати навички складання технічних звітів, опису схем електричних 

з'єднань устаткування, експлуатаційних робіт; 

- виробити здатність до аналізу і оцінки досліджуваних процесів вироб-

ництва, методів перевірки, характеристик і технічних параметрів устаткування. 

Звіт повинен містити елементи аналізу електричного обладнання для реа-

лізації технологічних процесів, характеристику електричних мереж у цілому і 

схем електричних з'єднань окремих підстанцій. У звіті також наводять узагаль-

нюючі дані про переваги і недоліки конструкцій мереж, окремих видів устатку-

вання, методів ведення монтажних, налагоджувальних, ремонтних робіт з елек-

трообладнанням, питання автоматизації виробництва, використання сучасних 

досягнень науки і техніки. 

Рекомендується наступна послідовність викладення матеріалу в звіті: 

1. Титульна сторінка звіту.  

2. Завдання. 

3. Зміст звіту із зазначенням сторінок. 

4. Вступ. 

5. Основна частина. 

6. Висновки. 

7. Додатки (щоденник практики, фотоматеріали). 



32 

 

У звіті має бути стисло та конкретно описано роботи, особисто виконані 

студентом під час практики. Не допускається дослівне переписування матеріа-

лів бази практики (історії бази, технічних описів тощо), а також цитування лі-

тературних джерел. 

Звіт про виконання індивідуального завдання має бути строго докумен-

тальним. Основну частину ілюструють кресленнями, схемами, ескізами. Скла-

дається звіт технічно і літературно грамотно. У ньому також необхідно навести 

перелік використаної літератури і ДСТУ. 

Основу змісту звіту, щоденнику повинні складати особисті спостережен-

ня, критичний аналіз, співставлення, оцінювання технічних засобів, процесів 

організації праці, а також особисті раціоналізаторські пропозиції, зауваження, 

висновки. 

Після проходження практики студент повинен подати керівнику практики 

від кафедри наступні матеріали: 

- звіт про науково-дослідницьку практику, підписаний керівником під-

приємства та завірений печаткою установи, де студент проходив практику; 

- щоденник, заповнений по всім розділам, підписаний керівником підпри-

ємства та завірений печаткою. 

- індивідуальне завдання студента. 

Щоденник з науково-дослідницької практики повинний мати наступну 

структуру: 

1. Титульний аркуш; 

2. Відомості про базу практики (господарство, підприємство, організацію, 

установу); 

3. Перелік проведених робіт; 

4. Індивідуальне завдання студента; 

5. Наукова робота студента та раціоналізаторство; 

6. Побажання студента за підсумками практики; 

7. Відгук про проходження практики студентом. 
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Усі розділи заповнюються безпосереднє студентом за винятком відгуку. 

Щоденник повинен мати  підписі студента, керівника практики від бази прак-

тики, керівника бази практики, керівника практики від навчального закладу. 

Підпис керівника бази практики завіряється печаткою. 

Оформлення звіту повинно відповідати вимогам ДСТУ 2.105-95 - Загаль-

ні вимоги до оформлення текстових документів. Зразок титульного аркушу зві-

ту приведено в додатку Б. 

Звіт має бути оформлений на білих аркушах стандартного формату А4, як 

рукописно або друковано, так і частково у електронному вигляді електронних 

машинних носіях) з наскрізною нумерацією, з обов’язковим врахуванням стан-

дартів (ЕСКД, ЕСПД тощо). 

Звіт виконується українською мовою без стилістичних, орфографічних і 

синтаксичних помилок. 

Загальний обсяг звіту з науково-дослідницької практики не повинен пере-

вищувати 40 сторінок друкованого тексту (шрифт – Time New Roman, розмір – 

14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см).  

Звіт друкується з одного боку аркуша білого паперу. 

Зміст містить назви та номери початкових сторінок всіх розділів та під-

розділів звіту. Текст основної частини звіту поділяють на розділи і підрозділи 

згідно типової структури звіту з практики. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, формул, 

подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до загаль-

ної нумерації сторінок. На титульному аркуші, першому аркуші змісту номер 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 

нижньому куті сторінки без крапки. Нумерація сторінок звіту повинна бути на-

скрізною: перша сторінка – титульний аркуш, друга – завдання і так далі відпо-

відно до наведених рекомендацій. 

Кожну структурну частину звіту треба починати з нової сторінки. 

Заголовки структурних частин звіту друкують великими літерами з абза-
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цного відступу. Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і 

дорівнювати 1,25 см. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої вели-

кої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між 

заголовком та текстом повинна дорівнювати 2,0 інтервалам основного тексту. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу скла-

дається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять 

крапку.  

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми, рисунки, фотографії) і таблиці необ-

хідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або 

на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках звіту, їх вклю-

чають до загальної нумерації. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в ме-

жах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації по-

винен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 

ставиться крапка. Після номеру йде риска та назва ілюстрації. 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи (умовні позначки) роз-

міщують безпосередньо під ілюстрацією. 

Посилання на ілюстрації в тексті вказують порядковим номером в дуж-

ках, наприклад, (рис. 1.2), за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в ме-

жах розділу, за винятком тих, що розміщуються в додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крап-

кою. В разі перенесення частини таблиці на наступну сторінку над перенесеною 

частиною пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці. 

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» 

в тексті пишуть скорочено, наприклад: табл. 1.2. У повторних посиланнях на таб-

лиці та ілюстрації треба вказувати слово «дивись», наприклад, (див. табл. 1.3). 

У таблицях обов’язково зазначається одиниця виміру. Якщо одиниці ви-

міру є однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. 
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Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові величини 

у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки коло-

нок таблиць починаються з великої літери. 

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули чи рів-

няння повинне бути не менше одного вільного рядка. Формули нумеруються в 

межах кожного розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з 

номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться 

крапка. Номери формул пишуться біля правого поля сторінки на рівні відповід-

ної формули в круглих дужках. 

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба 

подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони у ній 

подані, і кожне починати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають 

зі слова «де» без двокрапки. 

Якщо рівняння не вміщується в одному рядку, його слід перенести після 

знака рівності (=) або після знаків плюс, мінус, множення, ділення. 

Посилання в тексті на формули оформлюють порядковим номером фор-

мули, наприклад: у формулі 3.1. 

Посилання в тексті на використані літературні джерела дають у квадрат-

них дужках, де за необхідності можуть зазначатися і конкретні сторінки (на-

приклад, [8] або [8, с.21]).  

Список використаних джерел розміщують після висновків. Список скла-

дають в порядку появи у тексті пояснювальної записки або в алфавітному по-

рядку. У список вносять тільки ті джерела, на які є посилання в тексті. 

У звіті додатки мають важливе значення, тому їм необхідно приділити 

значну увагу. Їх кількість та якість свідчать про те, наскільки студент глибоко 

вивчив практичні матеріали діяльності підприємства (організації), сумлінно   

віднісся до збору інформації. 

Додатки слід оформляти як продовження пояснювальної записки на її на-

ступних сторінках. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Він 
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повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої 

симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літера-

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

додаток.  

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

кими цифрами в межах кожного додатка. Наприклад: “Таблиця А.2“ (друга таб-

лиця додатка А). Посилання в тексті на додатки, таблиці і рисунки повинні міс-

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

Додатки повинні позначатися літерами (крім Г; Є; З; І; Ї; Й; О; Ч; Ь). 

Виконаний звіт з науково-дослідницької практики переплітають. 

Обсяг звіту повинен становити до 35-40 сторінок без додатків. Допуска-

ються відхилення в обидва боки з урахуванням особливостей оформлення звіту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

5 ЗАХИСТ ЗВІТУ ТА СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ПРАКТИКИ 

 

За результатами науково-дослідницької практики проводиться залік, який 

відбувається відкрито перед членами комісії. Атестація за підсумками практики 

проводиться на підставі письмового звіту та щоденника з практики, оформле-

них відповідно до встановлених вимог, та відзиву керівника практики. За під-

сумками атестації виставляється диференційована оцінка.  

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, графіки, робочі 

записи, характеристика, індивідуальне завдання, відгук), подається на рецензу-

вання безпосередньому керівнику практики від кафедри у термін, який визнача-

ється кафедрою та регламентується нормативними і методичними документами 

з організації і проведення практики. 

Переданий на кафедру та зареєстрований у встановленому порядку на ка-

федрі звіт перевіряється керівником практики від кафедри. Якщо за результата-

ми перевірки звіту виявлено його відповідність вимогам виконання звіту з про-

ходження практики, звіт рекомендується до захисту перед комісією шляхом 

здійснення напису на титульному аркуші «до захисту» безпосереднім керівни-

ком та завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису.  

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам вико-

нання звіту з проходження практики, звіт направляється на доопрацювання 

студенту із здійсненням напису на титульному аркуші «на доопрацювання» 

безпосереднім керівником, що завіряється його підписом з позначенням дати 

здійснення підпису. 

За результатами перевірки звіту керівник практики від кафедри визначає 

оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту перед комісією. Оцінка керівни-

ка практики носить рекомендаційний характер і не є обов’язковою оцінкою за-

хисту для комісії. 

Після перевірки поданого звіту керівником практики від кафедри і при     

наявності позитивної оцінки, звіт з практики публічно захищається студентом 

на кафедрі перед комісією, яка створюється за розпорядженням завідувача ка-

федри і складається з викладачів (не менше двох) відповідної кафедри або на 
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підприємстві, де до складу комісії входять керівники практики від кафедри та 

підприємства.  

Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних до-

кументів з практики, якості підготовленого звіту, виконання індивідуального 

завдання, рівня знань та рівня захисту студента за чотирибальною диференцій-

ною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалою 

ECTS, яка характеризує успішність студента.  

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залі-

кову книжку студента та враховується підчас визначення стипендії разом з  

оцінками за результатами підсумкового семестрового контролю. 

У разі неподання звіту, характеристики, інших обов’язкових документів 

або одержання незадовільної оцінки за результатами захисту практики, студент 

має право на повторний захист протягом 30 днів семестру після проведення за-

сідання комісії з практики. 

Підсумки науково-дослідницької практики обговорюються на засіданні 

кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на засіданнях Вченої ради 

факультету. 

Допускається проходження практики на спеціалізованих кафедрах уніве-

рситету та окремих господарствах. В цьому випадку залік з практики прово-

диться комісією на кафедрі, що відповідає за організацію та проведення науко-

во-дослідницької практики. Студентам необхідно подати на кафедру: звіт з 

практики встановленої форми; щоденник; відгук від керівника з виробництва 

або господарства, та отримати залік в тижневий строк після початку учбових 

занять. 

Студенти, які не пройшли науково-дослідницьку практику або які отри-

мали незадовільну оцінку на заліку, вважаються тими, що не виконали учбовий 

план другого курсу і відраховуються з університету. 
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6 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, 

ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Оцінка проходження науково-дослідницької практики складається із суми 

балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику 

та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять 

до програми практики.  

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на практиці, 

встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у чоти-

рибальну шкалу оцінок. 

Складовою загальної суми балів захисту звіту про практику є: 

1) сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожним структурним 

розділом програми практики; 

2) бали безпосередньо за захист звіту про практику. 

Диференційований залік з практики виставляється згідно до загальної 

шкали оцінювання, затверджену в Положенні про кредитно-модульну систему 

організації навчального процесу в ТДАТУ. 

 

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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Критерії оцінювання науково-дослідницької практики 

Критерії оцінювання 

Кількість 

набраних 

балів 

Оцінка за 

5-бальною 

шкалою 

Рівень 

компе-

тентності 

Повністю виконана програма практики; звіт за 

структурою, обсягом і змістом відповідає ви-

могам програми практики; основні положення 

звіту глибоко обґрунтовані і логічні; звіт має 

якісне оформлення; під час захисту звіту сту-

дент аргументовано доводить набуття ним 

практичних навичок, передбачених програ-

мою практики 

90…100 5 
Високий 

(творчий) 

Повністю виконана програма практики; звіт за 

структурою, обсягом і змістом відповідає ви-

могам програми практики; основні положення 

звіту достатньо обґрунтовані; незначне пору-

шення послідовності; прийнятне зовнішнє 

оформлення; захист звіту дозволяє виявити 

наявність необхідних практичних умінь, пе-

редбачених програмою практики 

82…89 

4 

Достат-

ній 

(конструк-

тивно-

варіатив-

ний) 

Повністю виконана програма практики; звіт за 

структурою, обсягом і змістом відповідає вимо-

гам програми практики, але має незначні недо-

ліки; основні положення звіту обґрунтовані; за-

довільне зовнішнє оформлення; захист звіту до-

зволяє виявити наявність необхідних практич-

них умінь, передбачених програмою практики, 

незначні недоліки, які при цьому спостеріга-

ються, студент виправляє самостійно 

75…81 

Повністю виконана програма практики; звіт 

відповідає вимогам програми практики, але 

має недоліки за структурою і змістом; основні 

положення звіту недостатньо обґрунтовані з 

порушенням послідовності; задовільна якість 

оформлення звіту; захист звіту з незначними 

недоліками, які студент усуває за допомогою 

викладача 

67…74 

3 

Середній 

(репродук-

тивний) Повністю виконана програма практики; звіт 

має недоліки за структурою і змістом; основні 

положення звіту недостатньо обґрунтовані з 

порушенням послідовності; якість зовнішньо-

го оформлення звіту задовільна; захист звіту 

не дозволяє у повній мірі виявити практичні 

навички, передбачені програмою практики 

60…66 
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Критерії оцінювання 

Кількість 

набраних 

балів 

Оцінка за 

5-бальною 

шкалою 

Рівень 

компе-

тентності 

Виконано більше 50 % програми практики; 

звіт відповідає вимогам програми практики, 

але має значні неточності за структурою і змі-

стом; основні положення звіту недостатньо 

обґрунтовані з порушенням послідовності; як-

ість зовнішнього оформлення звіту задо-

вільна; захист звіту показує, що студент не 

набув достатніх практичних навичок, перед-

бачених програмою практики 

35…59 

2 

Низький 

(рецепти-

вно-

продук-

тивний) Виконано менше 50 % програми практики і 

представлено звіт незадовільного змісту і яко-

сті оформлення; захист звіту показує відсут-

ність практичних навичок, передбачених про-

грамою практики 

0…34 

 

Структура залікового кредиту з практики 

Модуль Види робіт 
Форма 

звітності 

Кількість 

балів 

1 

Інструктаж з порядку проходження прак-

тики та з охорони праці і безпеки життє-

діяльності. Отримання звітної та методи-

чної документації 

Прибуття на базу практики, зустріч із ке-

рівництвом, ознайомлення із історією, 

структурою, роботою, організацією пи-

тань з охорони праці 

Підготовка звіту із проходження практики. 

Робота із літературою, пошук матеріалів 

до звіту та індивідуального завдання 

Журнал інстру-

ктажу з питань 

охорони праці 

 

Журнал обліку 

видачі завдання 

на практику 

 

Щоденник з 

практики 

 

 

 

 

 

0…10 

 

 

 

 

2 

Виконання робіт під час практики. Опра-

цьовування результатів наукових дослі-

джень  

Щоденник з 

практики. 

Відгук керівника 

практики від ба-

зи практики 

 

 

0…30 

3 

Підведення підсумків проходження практи-

ки. Підготовка та пошук матеріалів для фо-

рмування звіту із проходження практики. 

Оформлення щоденника, складання звіту 

та матеріалів до індивідуального завдання. 

Надання звіту на рецензування керівнику 

практики від навчального закладу 

Щоденник з 

практики 

Звіт із проход-

ження практики 

 

 

 

 

0…10 
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Модуль Види робіт 
Форма 

звітності 

Кількість 

балів 

4 Захист звіту з практики 

Щоденник з 

практики. 

Звіт із проход-

ження практики. 

Залікова відо-

мість 

0…50 

Всього балів 100 

 

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то 

кафедрою (з погодженням деканату) надається можливість студенту пройти  

практику повторно на протязі навчального року. 

За підсумком практики викладач – керівник практики складає звіт. Звіт по 

практиці повинний мати наступну структуру: 

- титульний аркуш; 

- вступ (де вказується відповідно яких документів проводилась практика); 

- основна частина (де стисло вказується яким чином і з ким проводилась 

практика, місця проведення практики, контроль проходження практики, дані 

результатів практики зведені у таблицю, їх аналіз); 

- висновки та пропозиції; 

- додаток до звіту (список-відомість науково-дослідницької практики); 

- звіт підписується викладачем – керівником практики від кафедри. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, підсум-

кових конференціях студентів з практики, а загальні підсумки - на засіданнях 

ректорату, деканатів, вчених радах навчального закладу, факультетах. 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

 

1 Правила улаштування електроустановок. – Харків : Вид-во «Форт», 

2009. – 709 с. 

2 ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Загальні поло-

ження. 

3 ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок роз-

роблення і побудови, викладення та оформлення технічних умов. 

4 ДСТУ 2791-94 Системи електропостачання, номінальною напругою до 

1000 В: джерела, мережі, перетворювачі та споживачі електричної енергії. Тер-

міни та визначення. 

5 ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ21.101-97). Основні вимоги до проектної та 

робочої документації. 

6 ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення. 

7 Єрмолаєв С.О. Проектування систем електропостачання в АПК /      

С.О. Єрмолаєв, В.Ф. Яковлев, В.О. Мунтян, В.В. Козирський, І.П. Радько,   

Ю.П. Куценко. – Мелітополь : 2009. – 568 с. 

8 Іноземцев Г.Б. Дипломне проектування енергетичних та електротехніч-

них систем в агропромисловому комплексі / Г.Б. Іноземцев, В.В. Козирський, 

М.Т. Лут, І.П. Радько, О.Ю. Синявський. – К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2014. 

– 526 с. 

9 Усатенко С.И. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник / 

С. И. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова. – М. : Издательство стандартов, 

1989. – 325 с. 

10 Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы / К.К. Алек-

сандров, Е.Г. Кузьмина. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 228 с. 

11 П’ятницька-Познякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій шко-

лі : Навчальний посібник / І.С. П’ятницька-Познякова. – К. : 2003. – 116 с. 



44 

 

12 Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 

Навчальний посібник / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с. 

13 Білуха М.Г. Основи наукових досліджень : Підручник для студентів 

економ. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с. 

14 Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / 

Г.С. Цехмістрова. – К. : Видавничий дім «Слово», 2003. – 240 с.  

15 Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності 

/ В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. − К. : Знання, 2006. − 307 с. 

16 Кандиба А.М. Менеджмент наукового дослідження. Навчальний по-

сібник / А.М.Кандиба. – К. : Аграрна наука, 2007. – 220 с.  

 

Додаткова 

 

17 Електропривід сільськогосподарских машин, агрегатів та потокових 

ліній. підручник / Є.Л. Жулай, Б.В. Зайцев, Ю.М. Лавріненко [та ін.]; за ред. 

Є.Л. Жулая . – К. : Вища освіта, 2001. – 288 с. 

18 Практикум з електропривода /  В.С. Олійник, О.С. Марченко, Є.Л. Жу-

лай, Ю.М. Лавріненко. – К. : Урожай, 1995. – 192 с. 

 19 Проектування систем електрифікації та автоматизації АПК: підруч-

ник / І.І. Мартиненко, В.П. Лисенко, Л.П. Тищенко, [та ін.] ; − К. : Інтас, 2008. – 

330 с. 

20 Куценко Ю.М. Монтаж електрообладнання і систем керування. Підруч-

ник для студентів аграрних ВНЗ / Ю.М. Куценко, В.Ф. Яковлєв. За ред. проф. 

Яковлєва В.Ф. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 348 с. 

 21 Електропривод : підручник / Ю.М. Лавріненко, О.С. Марченко,         

П.І. Савченко, О.Ю. Сінявський, Д.Г. Войтюк, В.П. Лисенко; За ред. Ю.М. Лав-

ріненко. Видавництво «Ліра-К». – К. : 2009. – 504 с. 

 22 Теоретичні основи електротехніки : підручник / Г.П. Балан [та ін..] ; − 

К. : 2007. – 325 с. 

 

 



45 
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Национальная библиотека Украины имени Вернадского: 

http://www.nbuv.gov.ua/ . 

Библиотека технической литературы: http://lib.toxy.cv.ua/. 

Электронная библиотека Наука и Техника: http://www.nit.kiev.ua/. 

Центральная государственная научно-техническая библиотека ГМК Ук-

раины: www.cgntb.h1.ru. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Форма № Н-7.01 

УГОДА №_____ 

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

 

місто ____        Мелітополь                   “ 14 ”         листопада            20 16   р. 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Таврійський державний агротехнологічний 

університет (далі - вищий  навчальний заклад), в особі ректора університету КЮРЧЕВА В.М., 

який діє на підставі Статуту, і з другої сторони, _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 

(далі – база практики), в особі ______________________________________________________, 
(посада, прізвище та ініціали) 

який діє на підставі________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів. 

 

1. База практики зобов‘язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

 

№ 

з/п 

Шифр і назва  

напряму підготовки, 

спеціальності 

Курс Вид практики 
Кількість 

студентів 

Строки практики 

початок закінчення 

 141 «Електроенергетика, М1 Науково- 1 10.07.2017 21.07.2017 

 електротехніка та  дослідницька    

 електромеханіка»      

       

       

       

       

 

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про 

прибуття на практику студента. 

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 

практикою. 

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не до-

пускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики 

та майбутній спеціальності. 

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Про-

водити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі  

потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодя-

гом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, 

встановленими для штатних працівників. 
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1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 

можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, тех-

нічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти ви-

щий навчальний заклад. 

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, 

в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

1.9. Додаткові  умови ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практи-

ку. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, 

якщо вони сталися із студентами під час проходження практики. 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо органі-

зації і проведення практики згідно з законодавством про працю  України. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у вста-

новленому порядку. 

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з 

календарним планом. 

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному – базі практики і вищому навчаль-

ному закладу. 

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки: 

 

Вищого навчального закладу: 72310 Запорізька область, м. Мелітополь, проспект  Богда-

на Хмельницького, 18. 

 

Бази практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Підписи та печатки: 

 

Ректор університету 

професор ___________В.М. КЮРЧЕВ 

“_____” _______________ 201_ року 

Керівник підприємства (організа-

ції,установи): ______________________ 

                (підпис) (прізвище та ініціали) 

“_____” ________________ 201_ року 

М.П.        М.П.  
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Додаток Б 

Зразок титульної сторінки звіту 

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Енергетичний факультет 

Кафедра “Електротехніка і електромеханіка” 

 

 
 

 

ЗВІТ 
 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ  

 

 

  Студента (ки) 1 курсу 12 МБ ЕН групи 

  напряму підготовки –   

  зі спеціальності  –    141 «Електроенергетика, 

  електротехніка та електромеханіка» 

   

             (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 

  Керівник 

   

                                         (посада, вчене звання, науковий ступінь) 

 

 

           (підпис)                                                (прізвище, ініціали)     

 

  Національна шкала  

  Кількість балів:                   Оцінка ECTS 

   

    Члени комісії:                  ______________     
          (підпис)                                           (ініціали та прізвище) 

  ______________   . 
                 (підпис)                                           (ініціали та прізвище) 

  ______________   . 
    (підпис)             (ініціали та прізвище) 

Мелітополь 

20   р. 
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