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 Практика науково-дослідницька магістрів другого року навчання 

проходила  відповідно до наказу ректора університету за № 1889-ПР від 18 

грудня  2018 року  протягом 3 тижнів в період з 08.01.2018р. по 26.01.2018р.  

у відповідності календарного плану щодо проходження   практик студентами 

університету. 

Захист звітів, щодо проходження  дослідницької практики  магістрів 

другого року навчання, проходив  08.02.2018 року в ауд. 2.117. 

 

1 Організація практики дослідницької 

1.1 Місце проходження практики  

 Призначити відповідального за загальне методичне забезпечення, 

організацію інструктажу з порядку проходження практики магістрів 2-го 

року навчання та охорони праці, а також контроль проведення практики з 

прийняттям заліків від кафедри «Електротехнології і теплові процеси» 

доцента кафедри  Стьопіна Ю.О. 

 Відповідальність за охорону праці та безпеку життєдіяльності під час 

проходження практики покладено на керівників практики від університету. 

1.2 Організаційні заходи щодо проходження навчання  

Перед початком проведення практики дослідницької було проведено 

заняття в обсязі 2-х годин, на якому було розглянуто наступні питання: 

- методика проходження практики дослідницької згідно з тривалістю 

та календарним планом; 

- методика виконання індивідуальних завдань; 

- питання охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прохо-

дження практики. 

Окремо було проведено заняття, з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

  Головною метою практики є ознайомлення студентів із структурою, 

умовами роботи даного підприємства (бази практики) в системі Міненерго 

України. Це можуть бути підрозділи енергогенеруючих та електро-



постачальних компаній, проектні та науково-дослідні організації, пуско-

наладочні управління та фірми, обчислювальні та диспетчерські центри. 

Відповідно до місця практики визначається конкретна мета:  

-    отримання практичних навиків роботи з інформаційно-обчислювальною 

технікою;  

-    отримання робочої професії (оператора ПЕОМ, слюсаря-електрика, 

наладчика) з підтвердженим посвідченням;  

-    отримання кваліфікаційної групи допуску до роботи в електричних 

установках (другої групи), з отриманням посвідчення відповідної групи 

допуску;  

-    розширення та поглиблення знань с теоретичних дисциплін;  

-    засвоєння взаємозв’язків всіх ланок енергосистеми та ін.  

            Завдання практики: ознайомлення з основами організації підприємств 

енергетики в умовах Енергоринку, технологічних процесів виробництва та 

розподілу електроенергії, організації робочих місць операторів ЕОМ, 

засвоєння технології проведення робіт пуско-наладочними організаціями по 

релейному захисту та автоматизації об’єктів енергосистеми.  

            Контроль за виконанням наказу по практики дослідницької 

покладено на керівників практикою від деканату університету.  

 

2 Проведення інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

при проходженні практики дослідницької 

2.1 Організація занять 

На практичних заняттях з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності при проходженні практики дослідницької нахил в 

основному робився на закріплення практичних навичок під час проведення 

практики дослідницької. Після проведення відповідного інструктажу з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності при проходженні  

практики студенти зробили відповідні записи у «Журналі охорони праці та 

безпеки життєдіяльності» на кожному із об'єктів. 



Після проведення відповідних інструктажів кожному студентові були 

виданні слідуючи допоміжні матеріали: програма та методичні вказівки до 

проходження практики дослідницької для магістрів 2-го року навчання 

енергетичного факультету, а також завдання для самостійної роботи. 

2.2. Проведення контролю 

Враховуючі незначну тривалість проходження практики (3 тижні) бу-

ло організовано контроль за присутністю студентів на практиці.  

 

3 Результати захисту звітів 

3.1 Оформлення звітів 

Кожний день проходження практики дослідницької магістрів 

фіксувався і записувався у індивідуальний журнал той матеріал, який було 

розглянуто згідно календарного плану. 

3.2  Результати  захисту  звітів  що  до   проходження  практики 

дослідницької магістрів 2-го року навчання  

Результати захисту звітів зведені до таблиці 1. 

Таблиця 1 - Результати захисту звітів що до проходження практики 

дослідницької магістрів 2-го року навчання енергетичного факультету, 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Група 
На практику 

з'явилося 

З'явилося до 

захисту звітів 
Результат захисту 

Не 

з’явилися 

до захисту 

звітів 

 

 

 

 

 

 
Зараховано 

Не     

зараховано 

 

 

21-22   

МБ ЕН 
16 14 14 - 2 

   

При проходженні практики дослідницької магістрів більшість 

студентів проявили самостійність та певну самовіддачу в оволодінні 

практичних навичок при вирішенні питань.  

 



4 Висновки що до проходження практики дослідницької  

Практика була організована і проведена на достатньо високому 

методичному та організаційному рівні, як така що відповідає вимогам 

учбового плану; 

- студенти проявили підвищений і зацікавлений інтерес щодо 

виконання практичних робіт по вивченню технологічних режимів  по 

передпосівної обробки насіння;  керування вітровим електротехнічним 

комплексом; вивчення технологічних режимів електроосвітлення пташника;  

дослідження ефективності підвищення продуктивності с.г. тварин на основі 

оптичних електротехнологій.  

- усі місця проходження практики повністю були забезпечені 

необхідними матеріалами, які відповідали програмі проходження практики; 

- методичне забезпечення для проведення практики дало змогу 

студентам максимально попрацювати самостійно. 

  

 Звіт склав  

 доцент кафедри  ЕТ ТП                            Ю.О. Стьопін 


