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ЗАВДАННЯ 

 

 

     Студенту М1 курсу _______ групи _______________________________________________ 

       на проходження виробничої експлуатаційної практики з 19.06.17р. по 07.07.17р. 

          

       

      Експлуатаційна практика є обов’язковою частиною навчального процесу при підготовці 

спеціалістів енергетиків сільськогосподарського виробництва. По встановленим нормам терміни 

практики не переносяться і студенти, які не пройшли практики та не представили необхідні 

документи (щоденник, звіт) відчисляються з учбового закладу. 

      В період проходження експлуатаційної практики студент виконує обов’язки дублера інженера 

(техніка-електрика, бригадира експлуатаційної групи) підприємства (господарства), повинен 

оволодіти навичками організації роботи з експлуатації діючого електроустаткування і подавати 

практичну допомогу з  його обслуговування, ведення технічної документації та монтажу схем 

автоматичного керування . 

      При проходженні експлуатаційної практики на підприємстві (в господарстві) студенту 

необхідно: 

1. Ознайомитись з напрямком виробничо-господарською діяльністю підприємства (господарства) 

і скласти його стислу характеристику, включно споживання енергоресурсів на різні виробничі 

процеси. 

2. Дати оцінку  рівня електрифікації виробничих процесів на підприємстві (в господарстві), 

технічному стану електроустаткування, систем управління і захисту електроустановок, а також 

умов експлуатації. 

3. Ознайомитись з організаційною структурою енергетичної служби підприємства 

(господарства). 

4. Зробити аналіз технологічних процесів виробництва на підприємстві (господарстві), 

ознайомитись зі схемами їх автоматизації (при наявності). 

5. Розробити заходи з підвищення рівня електрифікації виробничих процесів, а також з економії 

енергоресурсів і електричної енергії на виробничі та побутові потреби з урахуванням підвищення 

коефіцієнтів потужності та корисної дії електроустановок. 

6. Вивчити стан техніки безпеки, причини виходу з ладу електроустаткування на підприємстві 

(господарстві). 

7. Зібрати вихідні дані до теми курсової (дипломної) роботи, яку треба заздалегідь узгодити з 

керівником роботи. 

8. Скласти звіт з практики. 
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ЗАВДАННЯ 

 

 

     Студенту М1 курсу _______ групи _______________________________________________ 

       на проходження науково-дослідницької практики з 10.07.17р. по 21.07.17р. 

 

       

      Науково-дослідницька практика є обов’язковою частиною навчального процесу при 

підготовці спеціалістів енергетиків сільськогосподарського виробництва. По встановленим 

нормам терміни практики не переносяться і студенти, які не пройшли практики та не 

представили необхідні документи (щоденник, звіт) відчисляються з учбового закладу. 

      В період проходження науково-дослідницької практики студент виконує обов’язки дублера 

інженера (техніка-електрика, бригадира експлуатаційної групи) підприємства (господарства), 

повинен оволодіти навичками організації роботи з експлуатації діючого електроустаткування і 

подавати практичну допомогу з  його обслуговування, ведення технічної документації та 

монтажу схем автоматичного керування, вивчити організацію впровадження наукових 

досліджень у виробництво. 

      При проходженні  науково-дослідницької практики на підприємстві (в господарстві) студенту 

необхідно: 

1. 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. 

2. Оцінити рівень електрифікації та автоматизації технологічного устаткування,  встановлену 

електротехнічну апаратуру, контрольно-вимірювальні прилади і інструменти. Виконати аналіз 

статистики відмов електротехнічного устаткування. 

           3. Вивчити новітню електротехнічну апаратури на підприємстві, 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. 

           4. Вивчити і отримати комплексну картину модернізації основних сфер діяльності підприємства, 

від яких залежатиме суттєве скорочення витрат ресурсів при продукуванні, розподілі і 

використанні товарів та послуг. 

           5. Ознайомитися з заходами, які направлені на забезпечення безпеки праці.  

6. Зібрати вихідні дані до теми курсової (дипломної) роботи, яку треба заздалегідь узгодити з 

керівником роботи. 

7. Скласти звіт з практики. 

 

 

         КЕРІВНИК ПРАКТИКИ  ____________________________________________________     

 


