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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

14 «Електрична 

інженерія» 

Нормативна 

 

Загальна кількість 

годин – 120 годин спеціальність  

141 

"Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка" 

 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 

 

 

1-й 

 

 

2-й 

  

  

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять – 3 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Бакалавр» 

Вид 

заняття 

 Кількість 

годин 

Лекції 14 год. 

 Лаборат. 

заняття 
  28 год. 

Практичні 

заняття 
 14 год. 

Семінар. 

заняття 
  - 

Самостійна 

робота 
64 год. 

Форма контролю: 

диференційований залік 
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Вступ 

 

Навчальну (ознайомлювальну) проходять студенти першого курсу, у 

літній період після завершення літньої екзаменаційної сесії. 

Тривалість ознайомлювальної практики – 4 тижні. 

Термін проходження практики встановлюється графіком навчального 

процесу.  

Навчальна (ознайомлювальна) практика є складовою освiтнього 

процесу, наступним після лабораторних і практичних занять етапом, що 

забезпечує перехід від теоретичного навчання до професійної діяльності 

студентів. 

Навчальна практика спрямована на оволодiння студентами системою 

професiйних умiнь та навиків з комплексу дисциплін, є первинним досвiдом 

професiйної дiяльностi, розвиває здібності застосовувати системні знання на 

практиці, сприяє саморозвитку студентів. 

За перiод проходження навчальної - ознайомлювальної практики 

студенти отримують загальне знайомство із сучасними промисловими 

підприємствами, їх технологією й електрогосподарством, органiзацiєю 

робочих мiсць працiвникiв, проходять екскурсії і консультуються у 

керiвникiв практики вiдповiдно до затвердженої робочої програми. 

Проводять навчальну практику на базі випускної кафедри та 

відповідних структурних підрозділів університету в навчальних і навчально-

наукових лабораторіях університету, навчально-виробничих майстернях, з 

організацією екскурсій на підприємства та організації енергозабезпечення  - 

потенційні бази практики на наступних курсах навчання. При організації та 

проведенні навчальної нпрактики повинні бути створені умови, що 

забезпечують студентам закріплення теоретичних знань зі спеціальних 

предметів і набуття ними практичних навиків за спеціальністю. 

Програму навчальної практики складено відповідно з діючим 

положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України» від 08.04.1993р., розробленим Міністерством освіти 

України та на основі програм спеціальних курсів для закріплення 

теоретичних знань і здобуття практичних навиків роботи за фахом. 

Перед початком практики керівники практики від університету 

проводять збори, на яких доводять до відома студентів наказ ректора 

університету про проведення практики, дають необхідні настанови щодо 

виконання програми практики та проводять інструктаж з техніки безпеки під 

час проходження практики, з відповідним записом у журналі реєстрації. 

Після закінчення навчальної (ознайомлювальної) практики студентам 

виставляють оцінки за результатами виконаної під час практики роботи. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної практики для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка” є пришвидшення адаптації першокурсників до навчально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі, а також ознайомлення 

студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних 

професійних умінь і навичок із загально професійних та спеціальних 

дисциплін, ознайомлення студентів з майбутньою професiєю. 

Навчальна практика для студентів 1 курсу енергетичного факультету є 

невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою. Вона 

спрямована на закріплення і поглиблення теоретичних знань, одержаних на 

лекціях та лабораторних заняттях, набуття й удосконалення практичних 

навичок та умінь. 

Завдання. Головними завданнями навчальної практики є вивчення 

технологічного процессу отримання, транспортування та використання 

енергоносіїв: пари, гарячої води, води, продного газу, електроенергії, а також 

режимів роботи й вимог до електроприводів механізмів (підприємств, цехів, 

ділянок, майстерень), у яких студенти проходять практику. 

У результаті проходження навчальної практики студент повинні 

Знати:  
- організацію робочого місця, планування роботи електромеханіка бригади, 

ділянки, цеху; 

- порядок прийому – здачі зміни;  

- організацію служби експлуатації й ремонту електроустаткування цеху; 

- систему обліку й планово – попереджувальних ремонтів 

електроустаткування;  

- правила складання дефектних відомостей і замовлень на ремонт 

електричних машин, апаратів керування; 

- причини аварій електроустаткування; 

- виконання оперативних перемикань і послідовність зупинки агрегатів, 

нагляд за їхньою роботою. 

Уміти: 

- читати принципові електричні схеми й іншу технічну документацію; 

-виконувати роботи з ремонту, монтажу й профілактиці електроустаткування, 

- користуватися контрольно-вимірювальними приладами й захисними 

засобами; 

- придбати навички експлуатації (огляду, ревізії й випробування) магнітних 

станцій, контролерів і інших апаратів управління, монтажу вимірювальних 

приладів, щитів сигналізації, контролю й висвітлення, шаф регулювання, 

контрольних кабелів і вторинних кіл розподільних пристроїв. 

Придбати компетентності: 

- здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці 

мети і вибору шляхів її досягнення; 
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- готовність до самостійної, індивідуальної роботи, прийняття рішень в 

рамках своєї професійної компетенції. 

- здатність і готовність володіти основними методами, способами і 

засобами отримання, зберігання, переробки інформації, 

використовувати комп'ютер як засіб роботи з інформацією. 

- здатність демонструвати базові знання в області природничих 

дисциплін і готовність використовувати основні закони в професійній 

діяльності, 

- здатність графічно відображати геометричні образи виробів і об'єктів 

електрообладнання, схем і систем. 

- здатність використовувати технічні засоби для вимірювання основних 

параметрів електротехнічних об'єктів і систем. 

- здатність використовувати правила техніки безпеки, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки та норми охорони праці. 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

За час проходження практики студент повинен докладно ознайомитися 

й вивчити питання, перелік яких наведений нижче. 

1. Правила й заходи щодо техніки безпеки й протипожежної техніки в 

межах підприємства, цеху, ділянки. 

2. Структурний розподіл на підприємствах теплопостачання, 

водопостачання, газопостачання, електропостачання та електротехнічного 

обладнання сільськогосподарського об`єкту, а також цеху ( ділянки, відділу ) 

– місця практики. 

3. Особливості технологічного процесу й коротка характеристика 

основних видів продукції, що випускається в цеху ( ділянці, відділі ). 

4. Схеми та конструкцію основних електроенергетичних та 

теплоенергетичних установок таких як: котли, теплогенератори, дизельні 

електрогенератори, насоси, газорозподільні пункти, електрообладнання і 

сформулювати загальні й спеціальні вимоги до конкретних зразків 

електроустаткування та теплоенергетичних установок. 

5. Форми керування й організації експлуатації електрогосподарства. 

Шляхи економії води, природного газу, теплової та електричної енергії. 

6. Загальні питання організації ремонту електроустаткування. 

7. Керування й оперативне обслуговування основних підстанцій 

підприємства (головної знижувальної, розподільних пунктів, машинних залів 

перетворювальних агрегатів ). 

8. Огляди, профілактичне обслуговування й експлуатація внутрішньо-

цехових розподільних пристроїв. 

9. Обслуговування, ремонт і випробування високовольтних вимикачів, 

роз'єднувачів, реакторів, запобіжників, шин і вимірювальних 

трансформаторів. 
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10. Нагляд, ремонт і випробування цехових трансформаторних 

підстанцій. 

11. Догляд, нагляд, ремонт і випробування кабельних ліній напругою 

до 10 кВ. 

12. Експлуатація внутрішньо-цехових мереж напругою до 500 В и 

мереж електричного освітлення. 

13. Контроль навантаження й догляд за електродвигунами малої й 

середньої потужності ( постійного або змінного струму ). 

14. Аналіз основних несправностей електричних машин і причин їх 

виникнення в цеху або на його ділянках. 

15. Організація ремонту, зміст ремонтних робіт і випробування великих 

електричних машин. 

16. Обслуговування й ремонт напівпровідникових перетворювачів. 

17. Експлуатація й ремонт низьковольтної апаратури управління. 

18. Особливості експлуатації електроприводів цехів підприємств. 

19. Відомості з техніки безпеки й протипожежні заходи в цеху або на 

ділянці. 

20. Заходи з цивільного захисту при надзвичайних ситуаціях. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання  

на самостійну роботу 

Місце 

проведення 

Кіль

кіст

ь 

годи

н  

Установчі збори. За тиждень до початку практики 
Ауд. 2.111 

- 

1 

Інструктаж Проходження інструктажу з техніки безпеки. Ауд. 2.111 2- 

Практична 

робота1  
Ознайомлення з навчальними і навчально-

науковими лабораторіями університету, навчально-

виробничими майстернями. 

Ауд. 

2.111,2.114а, 

2.125, 2.121, 

2.117 

4 

Практична 

робота 2 
Ознайомлення з енергетичним господарством 

університету та електрообладнанням 
Котелні 

№1,№2,№3 
6 

Практична 

робота 3 

Вивчення електрообладнання, технологічного 

процессу отримання, транспортування та 

використання пари на прикладі котла КВ 300. 

Ауд. 2.111 6 

Практична 

робота 4 

Вивчення електрообладнання, технологічного 

процессу отримання, транспортування та 

використання гарачої води на прикладі Котлів КВН 

1,6,  

Котелня №1,  
Ауд. 2.114а 

6 

Практична 

робота 5 

Вивчення електрообладнання, технологічного 

процессу отримання та транспортування води, 
Ауд. 2.125 6 

2 

Екскурсія 1 Ознайомлення з особливостями технологічного 

процесу й коротка характеристика котельного та 

допоміжного обладнання підприємства 

Мелітопольтепломережа 

Мелітопол

ьтепломере

жа 

6 
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Практична 

робота 6 

Вивчення конструкції і правил експлуатації 

опалювального газового конвектора, теплогенератора 

ТГ 1,5 та електрообладнання. 

Ауд. 2.111 6 

Екскурсія 2 Ознайомлення з особливостями технологічного 

процесу й коротка характеристика насосного та 

допоміжного обладнання підприємства 

Мелітопольводоканал. 

Мелітополь 

водоканал 
6 

Практична 

робота 7 

Вивчення електрообладнання, конструкції і правил 

експлуатації насосів ЕЦВ 8, К 20/30  
Ауд. 2.125 6 

Екскурсія 3 Особливості технологічного процесу й коротка 

характеристика газорозподільчого та допоміжного 

обладнання підприємства Мелітопольгаз. 

Мелітополь 

газ 
6 

3 

Екскурсія 4 Ознайомлення з особливостями технологічного 

процесу й коротка характеристика 

електрообладнання та допоміжного обладнання 

підприємства Мелітопольский РЕС 

Мелітопол

ьський РЕС 

6 

Практична 

робота 8 
Вивчення правил й заходів щодо техніки безпеки й 

протипожежної техніки в межах підприємства, 

ділянки. Структурний розподіл на підприємства. 

Вивчення схем та конструкції основних 

електроенергетичних установок, електрообладнання 

і сформулювати загальні й спеціальні вимоги до 

конкретних зразків електроустаткування. 

Мелітополь

ський РЕС 
6 

 
Практична 

робота 9 

Вивчення форм керування й організації експлуатації 

електрогосподарства. Загальні питання організації 

ремонту електроустаткування. Керування й 

оперативне обслуговування основних підстанцій 

підприємства. Огляди, профілактичне 

обслуговування й експлуатація внутрішніх 

розподільних пристроїв. Обслуговування, ремонт і 

випробування високовольтних вимикачів, 

роз'єднувачів, реакторів, запобіжників, шин і 

вимірювальних трансформаторів. 

Мелітополь

ський РЕС 
6 

Практична 

робота 10 
Вивчення нагляду, ремонту і випробування 

трансформаторних підстанцій. Догляд, нагляд, 

ремонт і випробування кабельних ліній напругою до 

10 кВ. Експлуатація внутрішніх мереж напругою до 

500 В и мереж електричного освітлення. Контроль 

навантаження й догляд за електродвигунами малої й 

середньої потужності. Аналіз основних 

несправностей електричних машин і причин їх 

виникнення. 

Мелітополь

ський РЕС 
6 

Практична 

робота 11 

Вивчення організації ремонту, зміст ремонтних 

робіт і випробування великих електричних машин. 

Обслуговування й ремонт напівпровідникових 

перетворювачів. Експлуатація й ремонт 

низьковольтної апаратури управління. Особливості 

експлуатації електроприводів цехів підприємств. 

Відомості з техніки безпеки й протипожежні заходи 

в цеху або на ділянці. Заходи з цивільного захисту 

при надзвичайних ситуаціях. 

Мелітополь

ський РЕС 
6 
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4 

Екскурсія 5 Ознайомлення з особливостями технологічного 

процесу й коротка характеристика 

електрообладнання та допоміжного обладнання 

підприємства «Трейд» 

Підприєм 

ство 

«Трейд» 

3 

Практична 

робота 12 
Вивчення правил й заходів щодо техніки безпеки й 

протипожежної техніки в межах підприємства, 

ділянки. Структурний розподіл на підприємства. 

Вивчення схем та конструкції основних 

електроенергетичних установок, електрообладнання 

і сформулювати загальні й спеціальні вимоги до 

конкретних зразків електроустаткування.  

Підприєм 

ство 

«Трейд» 

3 

 
Практична 

робота 13 

Вивчення форм керування й організації експлуатації 

електрогосподарства. Загальні питання організації 

ремонту електроустаткування. Керування й 

оперативне обслуговування основних підстанцій 

підприємства. Огляди, профілактичне 

обслуговування й експлуатація внутрішніх 

розподільних пристроїв. Обслуговування, ремонт і 

випробування високовольтних вимикачів, 

роз'єднувачів, реакторів, запобіжників, шин і 

вимірювальних трансформаторів. 

Підприєм 

ство 

«Трейд» 

3 

Практична 

робота 14 
Вивчення нагляду, ремонту і випробування 

трансформаторних підстанцій. Догляд, нагляд, 

ремонт і випробування кабельних ліній напругою до 

10 кВ. Експлуатація внутрішніх мереж напругою до 

500 В и мереж електричного освітлення. Контроль 

навантаження й догляд за електродвигунами малої й 

середньої потужності. Аналіз основних 

несправностей електричних машин і причин їх 

виникнення. 

Підприєм 

ство 

«Трейд» 

3 

Практична 

робота 15 

Вивчення організації ремонту, зміст ремонтних 

робіт і випробування великих електричних машин. 

Обслуговування й ремонт напівпровідникових 

перетворювачів. Експлуатація й ремонт 

низьковольтної апаратури управління. Особливості 

експлуатації електроприводів цехів підприємств. 

Відомості з техніки безпеки й протипожежні заходи 

в цеху або на ділянці. Заходи з цивільного захисту 

при надзвичайних ситуаціях. 

Підприєм 

ство 

«Трейд» 

6 

Практична 

робота 8 
Вивчення правил й заходів щодо техніки безпеки й 

протипожежної техніки в межах підприємства, 

ділянки. Структурний розподіл на підприємства. 

Вивчення схем та конструкції основних 

електроенергетичних установок, електрообладнання 

і сформулювати загальні й спеціальні вимоги до 

конкретних зразків електроустаткування. 

Підприєм 

ство 

«Трейд» 

6 

 

Виконання 

індивідуа 

льного 

завдання 

Тема видається індивідуально Ауд. 2.111 2 
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Звіт Написання та оформлення звіту з практики Ауд. 2.111 2 

 

Підсумков

ий 

контроль 

Залік з навчальної практики Ауд. 2.111 2 

Всього  - 120 год.  120 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Правила й заходи щодо техніки безпеки й протипожежної техніки в межах 

підприємства, цеху, ділянки. 

2. Структурний розподіл на підприємствах теплопостачання, 

водопостачання, газопостачання, електропостачання та електротехнічного 

обладнання сільськогосподарського об`єкту, а також цеху ( ділянки, 

відділу ) – місця практики. 

3. Особливості технологічного процесу й коротка характеристика основних 

видів продукції, що випускається в цеху ( ділянці, відділі ). 

4. Схеми та конструкцію основних електроенергетичних та 

теплоенергетичних установок таких як: котли, теплогенератори, дизельні 

електрогенератори, насоси, газорозподільні пункти, електрообладнання і 

сформулювати загальні й спеціальні вимоги до конкретних зразків 

електроустаткування та теплоенергетичних установок. 

5. Форми керування й організації експлуатації електрогосподарства. Шляхи 

економії води, природного газу, теплової та електричної енергії. 

6. Загальні питання організації ремонту електроустаткування. 

7. Керування й оперативне обслуговування основних підстанцій 

підприємства (головної знижувальної, розподільних пунктів, машинних 

залів перетворювальних агрегатів ). 

8. Огляди, профілактичне обслуговування й експлуатація внутрішньо-

цехових розподільних пристроїв. 

9. Обслуговування, ремонт і випробування високовольтних вимикачів, 

роз'єднувачів, реакторів, запобіжників, шин і вимірювальних 

трансформаторів. 

10. Нагляд, ремонт і випробування цехових трансформаторних підстанцій. 

11. Догляд, нагляд, ремонт і випробування кабельних ліній напругою до 10 

кВ. 

12. Експлуатація внутрішньо-цехових мереж напругою до 500 В и мереж 

електричного освітлення. 

13. Контроль навантаження й догляд за електродвигунами малої й середньої 

потужності ( постійного або змінного струму ). 

14. Аналіз основних несправностей електричних машин і причин їх 

виникнення в цеху або на його ділянках. 
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15. Організація ремонту, зміст ремонтних робіт і випробування великих 

електричних машин. 

16. Обслуговування й ремонт напівпровідникових перетворювачів. 

17. Експлуатація й ремонт низьковольтної апаратури управління. 

18. Особливості експлуатації електроприводів цехів підприємств. 

19. Відомості з техніки безпеки й протипожежні заходи в цеху або на ділянці. 

20. Заходи з цивільного захисту при надзвичайних ситуаціях. 

21. Теплоенергетичні установки. 

22. Паливо і його характеристика. 

23. Топкові пристрої.  

24. Класифікація топкових пристроїв. 

25. Характеристики топкових пристроїв. 

26. Котельні установки і агрегати.  

27. Класифікація котельних агрегатів.  

28. Схема котельної установки. 

29. Принцип роботи котлів (контур природної циркуляції). 

30. Допоміжні пристрої котельного агрегату. 

31. Розрахунок тягодутьєвих пристроїв. 

32. Класифікація тягодутьових установок. 

33. Експлуатація котельних установок. 

34. Технічні інновації котельних установок. 

35. Теплогенератори. Теплові гармати. Ковектори. 

36. Парові і газові турбіни. Парогазові установки 

37. Карбюраторні двигуни 

38. Дизельні двигуни . 

39. Двигуни Ванкеля, двигуни Стірлінга. 

40. Теплові насоси.  

41. Компресорні машини  

42. Абсорбційні теплові насоси 

43. Термоелектричні теплові насоси. 

44. Вихрові теплові насоси. 

45. Холодильні машини 

46. Парокомпресійні холодильні машини. 

47. Абсорбційні холодильні машини.  

48. Системи опалення на базі теплових насосів 

49. Інші джерела теплоти низького потенціалу 

 

6. Орієнтовна структура звіту з навчальної практики 

Титульний аркуш. 

Зміст. 

Вступ. 

1. Коротка характеристика бази практики (місце розміщення, 

загальна структура). 

2. Коротка історична довідка про базу практики. 
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3. Опис індивідуальних робіт (за завданням керівника практики), 

зміст індивідуальних завдань, виконаних студентом у процесі 

проходження практики (призначення, будова енергетичних установок, 

класифікація, технічні характеристики, схеми, ескізи, креслення і т.п.). 

Висновки та пропозиції. 

Перелік використаних джерел. 

 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Для виставляння об'єктивної оцінки за звіт по навчальній практиці 

використовуємо наступні критерії: 

1) оцінку, дану студентові керівником практики від підприємства; 

2) правильно заповнений щоденник практики з відповідними підписами й 

печатками; 

3) наявність звіту знавчальної практики, оформленого належним чином; 

4) глибину змісту і якість оформлення індивідуального завдання ; 

5) повноту відповідей на питання керівника практики від кафедри із 

залученням ілюстрацій і таблиць звіту; 

6) якість оформлення звіту 

 

 

8.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

1. Дідур В.А., Стручаєв М.І. Теплотехніка, теплопостачання і 

використання теплоти в сільському господарстві/ за заг. ред. В.А. Дідура. – 

К.: Аграрна освіта, 2008. – 233с. 

2. Драганов Б.Х. Применение теплоты в сельском хозяйстве – Киев: 

Агропромиздат,1990, с. 463 

3. Лабораторні работи з курсу теплотехніки. Методичні вказівки. 

Мелітополь: ТДАТУ, 2016. 
4. Загальна електротехніка: Навчальний посібник для студентів 

вищ.навч.закл., які навчаються за напрямом підготовки «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва» / В.В. Овчаров, О.Ю.Вовк. – 

Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 310 с. 

5. Електричні машини і апарати: навчальний посібник / Ю.М. Куценко, 

В.Ф. Яковлев та ін. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 449 с. 

 
Допоміжна 

1. Акерханов Р.А. Теплоэнергетические установки и системы сельского 

хозяйства / Р.А. Акерханов А.С. Бессараб, Б.Х. Драганов/ под ред. Б.Х. 

Драганова. - М.: Колос-Пресс, 2002 - 423 с. 

2. Грачева Л.И. Котельные установки в сельском хозяйстве./ Л.И. Грачева 

Стручаев Н.И. Кислый С.А. – К.: Урожай, 1985. – 167с. 

http://www.tsatu.edu.ua/etem/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4397
http://www.tsatu.edu.ua/etem/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4397
http://www.tsatu.edu.ua/etem/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4397
http://www.tsatu.edu.ua/etem/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4397
http://www.tsatu.edu.ua/etem/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4389
http://www.tsatu.edu.ua/etem/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4389
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3. Драганов Б.Х. Теплоенергетичні установки і системи в сільському 

господарстві / Б.Х. Драганов, О.Ф. Буляндра, А.В. Міщенко / За ред. Б.Х. 

Драганова. - Київ, 1995. - 220 с. 

4. Герасимович Л.С. Справочник но теплоснабжению сельского хозяйства 

/ Л.С. Герасимович, А.Г.Цубанов, Б.Х.Драганов - Мн: Ураджай, 1993- 368. 
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