
ЗВІТ 

про проходження науково-дослідної практики 

 студентами 2-го курсу навчання освітнього "Магістр" факультету ІКТ 

спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" в 2018-2019 н.р. 

 

Науково-дослідна практика студентів 21 МБ ГМ та 22 МБ ГМ груп 

проводилася з 28.05.2018 по 06.07.2018 р. 

Основна мета науково-дослідної практики – систематизація, розширення і 

закріплення професійних знань, формування у студентів початкової 

компетенції ведення самостійної наукової роботи, дослідження та 

експериментування. 

Науково-дослідна практика проходила у лабораторіях кафедри ОПХВ 

імені професора Ф.Ю. Ялпачика та на промислових базових підприємствах 

м. Мелітополя і Мелітопольського району: 

1. ТДВ "Веселівський елеватор"; 

2. ТОВ "Рівненський елеватор" Генічеського району Херсонської обл.; 

3. ТОВ "Соцінновація"; 

4. ТОВ "Спецмонтажінновація"; 

5. ПП "Подколзін ЛВ" м. Бердянськ Запорізької області; 

6. ТОВ "Мелітопольський олійноекстракційний завод"; 

7. ТОВ "ДМЗ Мілеста Україна"; 

8. ФОП "Краснокутський АО"; 

 

Науково-дослідну практику проходили: 21 МБ ГМ група в кількості 20 

студентів, 22 МБ ГМ група у кількості 21 студента. Разом 41 студент. Під час 

проходження практики студенти виконували індивідуальне  науково-дослідне 

завдання і підготували матеріали дослідження для написання звіту з практики 

відповідно існуючої програми науково-дослідної практики. 

З 19 вересня  по 24 вересня 2018 року проведена атестація студентів, що 

пройшли науково-дослідну практику.  

Студенти 21 МБ ГМ групи здали практику з наступними оцінками: 

"відмінно" – 4 студенти, 

"добре" – 10 студентів, 

"задовільно" – 6 студентів. 

 



Студенти 22 МБ ГМ групи здали практику з наступними оцінками: 

"відмінно" – 5 студентів 

"добре" – 6 студентів, 

"задовільно" – 10студентів. 

 

Позитивні сторони проходження науково-дослідної практики: 

1. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання здійснювалося з 

урахуванням специфіки підприємств, на яких студенти планують 

працювати після закінчення університету. 

2. За час проходження практики не було зауважень у бік студентів, були 

відсутні випадки травмування, порушення трудової дисципліни. 

3. Компактно розташовані переробні підприємства дали можливість більш 

якісно здійснювати контроль за проходженням практики. 

 

Негативні сторони проходження практики: 

1. Треба стимулювати роботу відповідального за практику фахівця від 

підприємства, щоб підвищити якість проведення практики. 

2. Економічна криза зробила вплив на надання робочих місць на 

виробництвах. 

 

 

 

 

 

Зав. каф. ОПХВ  

ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика      Н.П. Загорко 

 

Відповідальна за проведення  

практики по каф. ОПХВ 

ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика   

ст. викл.         В.Г. Тарасенко 


