
Паспорт 
  

підприємства  для проведення науково-дослідницької практики 

студентів М2 курсу Енергетичного факультету, спеціальності  

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  

СВО «Магістр» 

 

1. Найменування підприємства:__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Село, с.м.т. _____________________________________________________ 

Район __________________________________________________________ 

Область ________________________________________________________ 

Поштова адреса _________________________________________________ 

                            _________________________________________________ 

                            _________________________________________________ 

2. Керівник господарства (підприємства): 

 

Голова, директор ________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      Головний інженер _______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      _____________________ Контактний телефон _______________________ 

      Головний енергетик _____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      _____________________ Контактний телефон _______________________ 

        

3. Забезпеченість студентів житлом ______________________________ 

 

4. Керівник практики від господарства (підприємства) 

_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      _____________________ Контактний телефон _______________________ 

 

5. Загальна характеристика господарства (підприємства) 

       Середня кількість працівників_____________________________________ 

      Кількість електротехнічного персоналу _____________________________ 

      Кількість адміністративно – технічного персоналу ____________________ 

      Основна спеціалізація ____________________________________________ 

      Загальна площа _________________________________________________ 

      Віддаленість від районного центру _________________________________ 

 



Наявність структурних підрозділів 

Найменування підрозділу Кількість Встановлена 

потужність 

Об’єм виробництва 

    

    

    

    

    

 

6. Оснащеність  господарства (підприємства) електрообладнання     

Загальна кількість (у.о.е.) ____________________________________________ 

Кількість ТП ______________ Загальною потужністю ____________________ 

Кількість електродвигунів ___________________________________________ 

Кількість електронагрівачів __________________________________________ 

Кількість зварювальних трансформаторів_______________________________ 

Річне споживання електроенергії _____________________________________ 

 

Виконання робіт по ремонту електрообладнання 

Найменування підрозділу Кількість Встановлена 

потужність 

Об’єм виробництва 

    

    

    

    

    

 

   Керівник господарства (підприємства) 

 

М.П.                            «______» _______________             р.________________ 

                                                                                                                                                                    Підпис      

 



Паспорт 
 

підприємства  для проведення науково-дослідницької практики 

студентів М1 курсу Енергетичного факультету, спеціальності  

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  

СВО «Магістр» 

 

4. Найменування підприємства:__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Село, с.м.т. _____________________________________________________ 

Район __________________________________________________________ 

Область ________________________________________________________ 

Поштова адреса _________________________________________________ 

                            _________________________________________________ 

                            _________________________________________________ 

5. Керівник господарства (підприємства): 

 

Голова, директор ________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      Головний інженер _______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      _____________________ Контактний телефон _______________________ 

      Головний енергетик _____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      _____________________ Контактний телефон _______________________ 

        

6. Забезпеченість студентів житлом ______________________________ 

 

4. Керівник практики від господарства (підприємства) 

_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      _____________________ Контактний телефон _______________________ 

 

5. Загальна характеристика господарства (підприємства) 

       Середня кількість працівників_____________________________________ 

      Кількість електротехнічного персоналу _____________________________ 

      Кількість адміністративно – технічного персоналу ____________________ 

      Основна спеціалізація ____________________________________________ 

      Загальна площа _________________________________________________ 

      Віддаленість від районного центру _________________________________ 

 



Наявність структурних підрозділів 

Найменування підрозділу Кількість Встановлена 

потужність 

Об’єм виробництва 

    

    

    

    

    

 

6. Оснащеність  господарства (підприємства) електрообладнання     

Загальна кількість (у.о.е.) ____________________________________________ 

Кількість ТП ______________ Загальною потужністю ____________________ 

Кількість електродвигунів ___________________________________________ 

Кількість електронагрівачів __________________________________________ 

Кількість зварювальних трансформаторів_______________________________ 

Річне споживання електроенергії _____________________________________ 

 

Виконання робіт по ремонту електрообладнання 

Найменування підрозділу Кількість Встановлена 

потужність 

Об’єм виробництва 

    

    

    

    

    

 

   Керівник господарства (підприємства) 

 

М.П.                            «______» _______________             р.________________ 

                                                                                                                                                                    Підпис      



Паспорт 
 

підприємства  для проведення експлуатаційної практики 

студентів М1 курсу Енергетичного факультету, спеціальності 
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7. Найменування підприємства:__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Село, с.м.т. _____________________________________________________ 

Район __________________________________________________________ 

Область ________________________________________________________ 

Поштова адреса _________________________________________________ 

                            _________________________________________________ 

                            _________________________________________________ 

8. Керівник господарства (підприємства): 

 

Голова, директор ________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      Головний інженер _______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      _____________________ Контактний телефон _______________________ 

      Головний енергетик _____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      _____________________ Контактний телефон _______________________ 

        

9. Забезпеченість студентів житлом ______________________________ 

 

4. Керівник практики від господарства (підприємства) 

_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

      _____________________ Контактний телефон _______________________ 

 

5. Загальна характеристика господарства (підприємства) 

       Середня кількість працівників_____________________________________ 

      Кількість електротехнічного персоналу _____________________________ 

      Кількість адміністративно – технічного персоналу ____________________ 

      Основна спеціалізація ____________________________________________ 

      Загальна площа _________________________________________________ 

      Віддаленість від районного центру _________________________________ 

 



Наявність структурних підрозділів 

Найменування підрозділу Кількість Встановлена 

потужність 

Об’єм виробництва 

    

    

    

    

    

 

6. Оснащеність  господарства (підприємства) електрообладнання     

Загальна кількість (у.о.е.) ____________________________________________ 

Кількість ТП ______________ Загальною потужністю ____________________ 

Кількість електродвигунів ___________________________________________ 

Кількість електронагрівачів __________________________________________ 

Кількість зварювальних трансформаторів_______________________________ 

Річне споживання електроенергії _____________________________________ 

 

Виконання робіт по ремонту електрообладнання 

Найменування підрозділу Кількість Встановлена 

потужність 

Об’єм виробництва 

    

    

    

    

    

 

   Керівник господарства (підприємства) 

 

М.П.                            «______» _______________             р.________________ 

                                                                                                                                                                    Підпис      

  



 

 


