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1. Структура та зміст робочої програми 

1.1. Складові робочої програми 

1.1.1 Опис предмета навчальної практики 

Предмет: «Науково-дослідницька практика» 

Курс: 2 Підготовка 

(магістрів) 

Напрям, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Виробнича практика з   

експлуатації 
  

електрообладнання  
Обов'язковий за вибором     

рік підготовки: 1 

Кількість кредитів 

ЕСТS: 3,0 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка 
Семестр: 1 

Модулів: 3 та електромеханіка» Лекції: 0 год. 

  ОКР «Магістр» Семінари: 0 год. 

Змістовних модулів: 1  Практичні: 90 год. 

Загальна кількість 

годин: 90 
 Самостійна робота: 0 год. 

Тижневих годин: 30  Вид контролю: залік 

 

1.1.2 Мета і завдання  

Науково-дослідницька практика організовується з метою більш 

поглибленого вивчення окремих спеціальних дисциплін і дисциплін спеціалізації 

на підприємствах енергетичного профілю, державних організаціях і структурах, а 

також в компаніях і фірмах різних форм власності.  

Науково-дослідницька  практика організовується з таким розрахунком, щоб 

студент дістав можливість використовувати досвід, накопичений при її 

проходженні, при підготовці дипломної роботи. За період практики студенти 

повинні ознайомитися з основними виробничими та технологічними процесами 

зберігання та переробки сільськогосподарської продукції; вивчити основні  



процеси з електрифікації машин і установок, які необхідні спеціалісту та 

оволодіння практичними навичками з виконання основних і допоміжних операцій 

технологічних процесів, пов’язаних з експлуатацією і технічним обслуговуванням 

електричних машин, електрообладнання і апаратів.  

Метою проведення  практики є: 

- ознайомлення із структурою підприємства; 

-   вивчення виробничо-господарських показників роботи підприємства;  

- закріплення, розширення, поглиблення і систематизація знань, отриманих при 

вивченні загально-технічних і спеціальних дисциплін на основі вивчення 

діяльності підприємства галузі; 

-  знайомство з організацією роботи електротехнічної служби підприємства; 

- оцінка рівня електрифікації та автоматизації технологічного устаткування;  

- вивчення встановленої електротехнічної апаратури, контрольно-вимірювальних 

приладів і інструментів, обчислювальної техніки та інформаційних  систем; 

- вивчення економічних аспектів, організації та управління виробництвом, 

стандартизацію і контроль якості продукції, заходи по виявленню резервів 

підвищення ефективності та продуктивності праці. Виконати аналіз статистики 

відмов електротехнічного устаткування; 

- вивчення передового досвіду інженерів, технологів, агрономів, зоотехніків та 

інш.  

- оцінка рівня експлуатації енергообладнання та засобів автоматизації в 

господарстві; 

- вивчення сучасних методів створення та забезпечення охорони праці та 

навколишнього середовища; 

- вивчення структури і принципу роботи громадських організацій підприємства. 

 

          1.1.3 Вимоги до знань, умінь та навичок студентів.  

           В результаті проходження практики магістр повинен: 

- досконало знати нормативно-технічну документацію виконання операцій 

технологічного обслуговування і експлуатації електроустаткування;  



- оволодіти практичними навичками організації електротехнічної служби; 

виконання операцій технологічного обслуговування і експлуатації  

електроустаткування. 

За результатами проходження  практики магістр повинен 

мати практичні навики: 

- обстеження електрифікованих об’єктів; 

- вміти користуватися звітною плановою та статистичною документацією; 

- проводити технологічні операції  з експлуатації  електрообладнання. 

 

          1.1.4 Організація проведення практики 

    Науково-дослідницька практика формує знання і практичні навички 

студентів по закріплення теоретичних знань по вивченню окремих спеціальних 

дисциплін і дисциплін спеціалізації на підприємствах енергетичного профілю, 

державних організаціях і структурах, вивчення виробничо-господарських 

показників роботи підприємства,  знайомство з організацією роботи 

електротехнічної служби підприємства, оцінки рівня електрифікації та 

автоматизації технологічного устаткування, вивчення встановленої 

електротехнічної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів і інструментів, 

обчислювальної техніки та інформаційних  систем, експлуатації 

електрообладнання, вивчення економічних аспектів, організації та управління 

виробництвом, стандартизацію і контроль якості продукції, заходи по виявленню 

резервів підвищення ефективності та продуктивності праці. Виробнича практика є 

складовою частиною навчального процесу, який забезпечує одержання знань, 

професійних навичок, потрібних для успішної роботи на виробництві.  

Курс практики складається з наступних складових частин:  

1.1   Проведення загальних зборів; 

1.2   Ознайомлення з підприємством і технологічним обладнанням; 

1.3 Вивчення виробничо-господарських показників роботи підприємства;  

1.4 Знайомство з організацією роботи електротехнічної служби підприємства;  

1.5 Оцінка рівня електрифікації та автоматизації технологічного устаткування; 



1.6 Вивчення встановленої електротехнічної апаратури, контрольно-

вимірювальних приладів і інструментів, обчислювальної техніки та 

інформаційних систем; 

1.7  Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в господарстві. 

1.8   Охорона праці і техніка безпеки на ремонтних підприємствах; 

1.9   Оформлення письмового звіту; 

1.10   Захист звіту та залік з практики 

     Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки магістрів. Програма побудована за 

вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах, рекомендованої Європейською кредитно-трансферною 

системою (ЕСТS). 

 

1.1.5 Програма(зміст)  науково-дослідницької  практики 

Зміст практики включає в себе наступні етапи: 

1   Проведення загальних зборів 

Проведення загальних зборів у навчальному закладі. Видача методичного 

забезпечення, проведення інструктажу з порядку проходження практики та 

охорони праці.  

2   Ознайомлення з підприємством і технологічним обладнанням 

Ознайомлення з підприємством і технологічним обладнанням. 

Проходження інструктажу з охорони праці. Вивчення структури підприємства, 

призначення виробничих ділянок, методів організації праці. Вивчення 

технологічного обладнання, приладдя і інструментів, які використовують під час 

ремонту електричних машин, електрообладнання і апаратів. 

           3 Вивчення виробничо-господарських показників роботи підприємства 

Ознайомитись з виробничо-господарськими показниками роботи 

підприємства за останніх три роки. Проаналізувати дані показники, представити 

аналіз статистичних даних по підприємству.  



          4 Знайомство з організацією роботи електротехнічної служби 

підприємства 

           Ознайомитись з організацією роботи електротехнічної служби 

підприємства. Представити структуру підприємства та заходи по вдосконаленню 

роботи даного підприємства. Представити аналіз передових методів роботи на 

підприємстві та короткий опис новітнього електротехнічного устаткування. 

    5 Оцінка рівня електрифікації та автоматизації технологічного 

устаткування 

          Оцінити рівень електрифікації та автоматизації технологічного 

устаткування,  встановлену електротехнічну апаратуру, контрольно-вимірювальні 

прилади і інструменти. Виконати аналіз статистики відмов електротехнічного 

устаткування. 

           6 Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації на 

виробництві  

           Ознайомитись з організацією експлуатації енергообладнання і засобів 

автоматизації, з методами випробувань електрообладнання, технічним 

обслуговуванням трансформаторів, асинхронних двигунів, внутрішніх проводок, 

світлотехнічного обладнання, обслуговування пуско-захисної апаратури і 

розподільчих пунктів напругою до 1000 В, з експлуатацією засобів автоматизації. 

     7 Вивчення встановленої електротехнічної апаратури, контрольно-

вимірювальних приладів і інструментів, обчислювальної техніки та 

інформаційних систем; 

    Вивчити встановлену електротехнічну апаратури, контрольно-вимірювальні 

прилади і інструменти, обчислювальну техніку та інформаційні системи, вивчити 

економічні аспекти, організацію та управління виробництвом, стандартизацію і 

контроль якості продукції, заходи по виявленню резервів підвищення 

ефективності та продуктивності праці. 

8   Охорона праці і техніка безпеки на ремонтних підприємствах 

Ознайомлення з заходами, які направлені на забезпечення безпеки праці. 

Правила допуску до робіт з шкідливими умовами праці. Загальні вимоги техніки 



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

допущенні на робоче місце. Дотримання правил безпеки при роботі з 

вантажопідйомними механізмами, електроінструментом та приладдям. Надання 

першої допомоги постраждалим при травмуванні та від електричного струму.  

9   Оформлення письмового звіту 

Після закінчення науково-дослідницької практики студент складає 

письмовий звіт з практики і разом з підписаним щоденником практики надає його 

комісії для захисту. Для оформлення звіту в кінці практики надається 3 доби, на 

протязі яких студент-практикант звільняється від виконання виробничих завдань 

в бригаді та займається оформленням звіту. Окрім цього, в цей період студенти 

готуються та захищають кваліфікаційні розряди. Приблизний зміст звіту з 

практики. Вступ. Стисла характеристика підприємства. Структура підприємства. 

Номенклатура робіт. Перший розділ. Електротехнологічна частина. В розділі 

докладно викладають наступні питання: 

-  структура підприємства; 

-  виробничо-господарські показники роботи підприємства;  

-  організація роботи електротехнічної служби підприємства; 

- оцінка рівня електрифікації та автоматизації технологічного устаткування;  

- експлуатація енергообладнання і засобів автоматизації; 

- встановлена електротехнічна апаратура, контрольно-вимірювальні прилади, 

обчислювальна техніка та інформаційні  системи; 

- економічні аспекти, організації та управління виробництвом, стандартизація і 

контроль якості продукції, заходи по виявленню резервів підвищення 

ефективності та продуктивності праці, аналіз статистики відмов 

електротехнічного устаткування. 

 - передовий досвід інженерів, технологів, агрономів, зоотехніків та інш.  

- сучасні методи створення та забезпечення охорони праці та навколишнього 

середовища. 

- структуру і принципи роботи громадських організацій підприємства. 

- пропозиції студентів з раціоналізації технології виробництва. 



1.1.6  Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання по практиці може складатись з наступних розділів:  

- описати методику рівня електрифікації та автоматизації технологічного 

устаткування; 

- описати нову  електротехнічну апаратуру, контрольно-вимірювальні прилади і 

інструменти, обчислювательну техніку та інформаційні системи; 

- описати методику оцінки статистики відмов електротехнологічного обладнання 

на даному підприємстві; 

- описати методику організації та управління виробництвом, стандартизацію і 

контроль якості продукції, заходи по виявленню резервів підвищення 

ефективності та продуктивності праці; 

- описати методику ефективності сучасних технологій, методи їх впровадження 

на даному підприємстві; 

- описати методику технічного обслуговування, поточного ремонту і 

діагностування електрообладнання; 

- описати методику передового досвіду інженерів, технологів з експлуатації 

електрообладнання; 

- описати методику створення та забезпечення охорони праці та навколишнього 

середовища на даному підприємстві. 

 

1.1.7  Методи навчання 

Практичне виконання технологічних операцій, опрацювання додаткового 

матеріалу. 

Перед виконанням технологічних операцій виконується пояснення 

послідовності виконання роботи або дають можливість візуального 

спостереження послідовності виконання технологічних операцій. При 

необхідності даються пояснення про особливості виконання роботи. В кінці 

роботи керівник підсумовує виконану роботу і дає завдання про підготовку до 

наступної роботи. Передбачено консультації студентів керівниками практики 

(при необхідності) за вільним графіком на протязі практики. 



1.1.8 Підведення підсумків практики 

Захист звіту та залік з практики проводиться за місцем практики комісією в 

складі представника підприємства і двох керівників практики від університету. 

Після захисту звіт засвідчується на підприємстві підписом керівника та печаткою. 

Допускається проходження практики на спеціалізованих кафедрах 

університету та окремих господарствах. В цьому випадку залік з практики 

проводиться комісією на кафедрі, що відповідає за організацію та проведення 

виробничої практики. Студентам необхідно подати на кафедру: звіт встановленої 

форми; щоденник; відгук від керівника, та отримати залік в тижневий строк після 

початку учбових занять. 

Загальний підсумок практики студентів першого курсу обговорюється на 

виробничій конференції курсу, яка організується і проводиться кафедрою, що 

відповідає за організацію та проведення виробничої практики і деканатом в 

термін поточного року. 

Студенти, які не пройшли  практику  або які отримали незадовільну оцінку 

на заліку, вважаються тими, що не виконали учбовий план першого  курсу СВО 

«Магістр» і відраховуються з університету. 

 

1.1.9  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення включає в себе:  

- комплекс навчально-методичного забезпечення виробничої практики; 

- нормативні документи;  

- методичні вказівки;  

- робоча програма практики. 

 

 

 

 

 

 



1.1.10 Рекомендована література 

Основна 

1. Єрмолаєв С.О. Експлуатація електрообладнання та засобів автоматизації в 

системі АПК: Підручник / С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 

2003. – 543 с. 

2. Пястолов А.А. Эксплуатация электрооборудования. / А.А.Пястолов, 

Г.П.Ерошенко. – М.: Агропромиздат, 1990. – 287 с. 
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электрооборудования сельськохозяйственных предприятий. – М.: ПО 
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Додаткова 
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В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. - К.: Знання, 2006. - 307 с. 

7. Кандиба А.М. Менеджмент наукового дослідження. Навчальний посібник / 

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

          8. 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 

             9. Практикум з електропривода /. В.С. Олійник, О.С. Марченко, Є.Л. Жулай,      

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

       10. Проектування систем електрифікації та автоматизаціі АПК: підручник / 

І.І.Мартиненко, В.П.Лисенко, Л.П.Тищенко, [та ін.];-К.; Інтас, 2008.-330с. 

12. Куценко Ю.М. Монтаж електрообладнання і систем керування. Підручник  для 

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

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



13. Електропривод: підручник / Ю.М.Лавріненко, О.С. Марченко, П.І Савченко, 

О.Ю.Сінявський, Д.Г.Войтюк, В.П.Лисенко; За ред.. Ю.М.Лавріненко. 
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1.1.11  Ресурси 

1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Методичний кабінет кафедри ЕТіТП. 

4. Сайт кафедри ЕТіТП: http //www.tsatu.edu.ua/ettp/ 

5. Internet. 

http://nip.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/

