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ВСТУП  

 

Робоча програма переддипломної практики освітньо-професійної 

програми «Електричні машини і апарати» для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка усіх форм навчання є основним навчально-методичним 

документом, який визначає проведення переддипломної практики за 

спеціальністю. 

Програма переддипломної практики базується на освітньо-професійній 

програмі «Електричні машини і апарати» зі спеціальності 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Переддипломна практика є одним з останніх етапів навчання магістра і 

його підготовкою до виконання кваліфікаційної магістерської роботи. Робоча 

програма переддипломної практики є основним учбово-методичним 

документом для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня та 

керівників переддипломної практики від кафедри та підприємства. 

Переддипломна практика проводиться у третьому семестрі денної та 

заочної форм навчання впродовж чотирьох тижнів. 
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1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ 

 

Метою переддипломної практики є набуття сукупності знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, набутих студентами у процесі навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів спеціальності 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, вивчення практичних 

методів безпечної організації праці в умовах діючих електроустановок. 

Задачами практики є придбання вміння самостійного проектування та 

експлуатації електричних машин і апаратів, а також збір матеріалів для 

виконання всіх розділів випускної кваліфікаційної роботи магістра. 

В процесі проходження науково-дослідної практики магістри повинні 

набути низку компетентностей та умінь: 

− здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

− здатність спілкуватися іноземною мовою;  

− здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

− здатність використовувати отримані знання та уміння для роботи в 

промисловості та розуміти необхідність дотримання правил техніки безпеки, 

при виконанні посадових обов’язків; 

− здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для створення нових та при обслуговуванні існуючих 

електротехнічних та електромеханічних систем та їх складових; 

− здатність критично аналізувати основні показники функціонування 

системи та оцінювати використані технічні рішення та обладнання; 

− здатність генерувати власні та використовувати нові ідеї, знаходити 

творчі рішення професійних завдань та приймати нестандартні рішення; 

− здатність оцінювати енергетичну ефективність роботи 

електротехнічних і електромеханічних систем; 

− здатність приймати рішення в галузі електротехніки та 

електромеханіки з урахуванням енерго- і ресурсозбереження; 

− здатність визначати ефективні виробничо-технологічні режими роботи 

об’єктів електротехніки та електромеханіки; 

− знати іноземну мову та вміти спілкуватись; 

− знати законодавчу базу захисту прав інтелектуальної власності та вміти 

її використовувати у професійній діяльності; 

− знати сучасний стан справ, тенденції розвитку, найбільш важливі 

розробки та новітні технологій в галузі електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки; 

− вміти формулювати мету та завдання дослідження, складати план 

дослідження, вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій, використовувати сучасні методи наукового 

дослідження; 

− вміти використовувати сучасні методи наукового дослідження, 

модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань 

конкретного дослідження; 
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− знати основні методи синтезу, розрахунку та проектування електроме-

ханічних систем; 

− знати загальні принципи моделювання систем, пристроїв та 

комплексів; 

− вміти вибирати методи дослідження, моделювати явища та процеси в 

електромеханічних системах, а також аналізувати отримані результати; 

− знати принципи побудови й функціонування типових елементів 

електромеханічних систем та комплексів; 

− знати методологію досліджень, процес і підходи до обробки 

теоретичної та практичної інформації;  

− вміти застосовувати знання з методології та організації 

експериментальних досліджень; 

− знати апаратну частину мікропроцесорних систем контролю та  

керування;  

− вміти застосовувати програмне середовище для розробки алгоритмів 

роботи мікропроцесорних систем; 

− знати принципи побудови та функціонування цифрових систем 

керування електромеханічними системами та вміти проектувати цифрові 

системи керування об’єктами електроенергетичної галузі. 

Перед початком практики студент повинний одержати наступні 

матеріали: щоденник практики, програму практики, завдання на практику. 

 

2  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРАКТИКИ 

 

 За наявності навчальної, науково-дослідної й виробничої бази 

переддипломна практика проводиться на кафедрах і в лабораторіях факультету. 

Переддипломна практика також може проводитися на підприємствах, в 

організаціях та установах (далі базах практики), за наявності в них відповідних 

умов. 

Керівництво практикою виконують викладачі кафедри 

електромеханічного обладнання енергоємних виробництв та 

висококваліфіковані спеціалісти, які призначаються від підприємства. 

Керівник практики від підприємства: 

− візує календарний план роботи студента; 

− всебічно сприяє рішенню питань, пов’язаних з практикою, забезпечує 

організацію роботи студента, подає допомогу в одержанні робочого місця та 

необхідних матеріалів, консультує студента з поточних питань практики;  

− контролює виконання календарного плану; 

− подає (в щоденнику) об’єктивний висновок та загальну оцінку роботи 

студента на практиці після її завершення; 

− перевіряє та візує звіт студента. 

Керівник практики від університету: 

− візує календарний план роботи студента; 

− проводить інструктивні збори студентів перед початком практики; 
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− призначає старшого групи практикантів із складу студентів, які 

одержали направлення на одне і те саме підприємство; 

− здійснює загальне організаційно-методичне керівництво практикою; 

− вирішує організаційні питання, пов’язані з прийомом студентів на 

підприємстві; 

− подає необхідну допомогу в вирішенні всіх питань практики; 

− консультує студента з поточних питань; 

− контролює виконання календарного плану; 

Старший групи: 

− вирішує поточні питання, які залежать від самих практикантів; 

− разом з керівником практики координує роботу з виконання 

календарного плану; 

− проводить профілактичну роботу по дотриманню студентами правил 

безпеки. 

Під час проходження переддипломної практики студент повинен: 

− після прибуття на підприємство встановити контакт з керівником 

практики від підприємства та виконувати його вказівки; 

− щоденно працювати на підприємстві над виконанням календарного 

плану у відповідності з графіком роботи підрозділу, де проходить практику; 

− суворо дотримуватись дисципліни праці; 

− не рідше одного разу на тиждень звітувати перед керівником практики 

про виконання календарного плану, консультуватись з керівником 

магістерської дисертації; 

− регулярно робити відповідні записи в щоденнику. 

Студенти та їх керівники в період практики повинні особливу уваги 

приділяти питанням охорони праці та техніці безпеки. Вони повинні пройти 

спеціальне навчання як із загальних питань охорони праці на підприємстві, так і 

з правил безпечного ведення робіт на конкретному робочому місці, яких 

студент повинен дотримуватись протягом всього періоду практики. 

 

3 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Під час переддипломної практики студент має виконати: 

− теоретичне або експериментальне дослідження в рамках поставлених 

завдань, включаючи математичний (імітаційний) експеримент; аналіз 

імовірності отриманих результатів; 

− порівняння результатів дослідження об'єкта розробки з вітчизняними і 

закордонними аналогами; 

− аналіз наукової та практичної значущості проведених досліджень, а 

також техніко-економічної ефективності розробки. 

Зміст практики визначається в залежності від теми магістерської роботи 

та завданнями для окремих її розділів. В завданнях приводяться початкові дані 

для виконання цих розділів, задачі, які магістр повинен самостійно вирішити, 

перелік і характеристика графічного матеріалу. 
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Глибоко вивчити на підприємстві об’єкт дослідження (обладнання чи 

технологічний процес), його призначення, технологічну схему та процес, 

режими роботи, технологічний рівень, комплекс взаємопов’язаного 

обладнання; конструктивне виконання, параметри, статичні та динамічні 

характеристики складових ланок технічної системи. 

Закінчити почате на попередніх етапах вивчення та узагальнення 

матеріалів стосовно теми магістерської роботи, які є в установі або в 

бібліотечних формах, за відповідними схемами, вузлами, пристроями, засобами 

механізації або їх аналогами (нормативні матеріали, технічні завдання на 

проектування, керівництво чи інструкції з експлуатації, розрахунково – 

пояснювальна записка, методики та результати встановлення основних 

параметрів, методи розрахунку на статичну міцність, витривалість, зношування 

тощо, матеріали лабораторних, промислових та стендових випробувань, 

фактичних даних по надійності тощо). Алгоритм функціонування 

автоматизованого об’єкта. Бажано одержати копії креслень: загального виду 

машин чи комплексу обладнання, складальних креслень, кінематичних та 

гідравлічних схем тощо.  

 

4 ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

 

Письмовий звіт з переддипломної практики повинен складатися із 

матеріалів, зібраних студентом у відповідності із програмою практики, 

програмою експериментальної частини магістерської роботи. Він повинен бути 

ілюстрованим ескізами, схемами, графіками, необхідним матеріалом. На ескізах 

слід вказати основні розміри, згідно з вимогами державних стандартів. Текст 

повинен бути оформлений відповідно до вимог ДСТУ, розбитий на розділи та 

підрозділи. Креслення, схеми та ескізи повинні бути пронумеровані та в тексті 

на них повинні бути посилання. В кінці звіту наводиться список використаної 

літератури. Звіт повинен складатися на папері формату А4. Обсяг звіту 20-30 

сторінок. Звіт має бути перевірений керівником практики від підприємства та 

завірений печаткою підприємства. 

До додатків до звіту можуть бути включені: 

− додаткові ілюстрації або таблиці; 

− матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна 

включити до основної частини (фотографії, проміжні математичні докази, 

розрахунки; протоколи випробувань; копія технічного завдання, програми 

робіт, договору; інструкції, методики, опис розроблених комп'ютерних програм 

та ін.); 

− опис нової апаратури та приладів, що використовуються під час 

проведення експерименту. 

Щоденник практики студента є посвідченням про відрядження на 

практику та журналом обліку виконуваної студентом роботи в період практики. 

В ньому находять відображення: посада та прізвище керівника практики від 

підприємства; дата прибуття студента на підприємство та вибуттям з нього 
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(скріплені печаткою); календарний план проходження практики з візами 

керівників практики від університету та підприємства; індивідуальне завдання 

на практику за підписом керівника магістерської роботи; відгук та оцінка 

роботи студента на практиці з боку керівника практики від підприємства 

(скріплені печаткою); висновок керівника практики від університету про роботу 

студента; робочі записи студента під час практики.  

 

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

Диференційований залік з переддипломної практики студент здає членам 

відповідної комісії на заліковому занятті. Для одержання позитивної оцінки 

студент повинен пред’явити та захистити в результаті співбесіди: звіт та всі 

матеріали, необхідні для виконання магістерської роботи, щоденник практики. 

Оцінка проходження практики складається із суми балів, які 

виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику та за 

підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до 

програми практики. Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, 

набутих на практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою. 

Складовою загальної суми балів захисту звіту про практику є: 

− сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожним структурним 

розділом програми практики; 

− бали безпосередньо за захист звіту про практику. 

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за 

практику, наведена в таблиці1. 

Таблиця 1–  Розподіл балів, які отримують студенти 

Зміст завдання 
Максимальна кількість 

балів 

Виконання індивідуального завдання 60 

Оформлення звіту 10 

Захист звіту з практики 30 

Загальна максимальна кількість балів 100 

 

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту 

про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає 

студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розуміння студентом 

викладених у змісті звіту про практику положень. Виставлена загальна сума 

балів заноситься у відповідні документи як підсумкова оцінка з проходження 

практики. 
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Таблиця 2 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Найвища якість розділу звіту (90-100 балів) повинна відповідати таким 

вимогам: 

− повне та вичерпне викладення матеріалу, яке використовувалося при 

проведенні студентом занять та під час опрацювання відповідного розділу; 

−  повний склад необхідних додатків, які вимагаються відповідним 

розділом практики (копії документів, аналітичні та статистичні матеріали 

тощо); 

−  актуальність і достовірність поданої у звіті інформації; 

−  дотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин 

програми практики. 

Посередня якість розділу звіту (60-89 балів) визначається у випадку, якщо 

наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів: 

−  неповне викладення матеріалу або неповна відповідність змісту роботи 

вимогам програми практики (50-75% охоплення зазначених у програмі 

проходження практики за відповідною дисципліною питань); 

−  неповний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом 

практики (50-75% необхідних додатків); 

−  неактуальність або застарілість поданої у звіті інформації; 

−  недотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин 

програми практики. 

Незадовільна якість розділу звіту (0-59 балів) визначається у випадку, 
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якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів: 

− неповне викладення матеріалу або неповна відповідність змісту роботи 

вимогам програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі 

проходження практики питань); 

− неповний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом прак-

тики (менше 50% необхідних додатків); 

− недостовірність поданої у звіті інформації. 

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і 

впливає на загальну суму балів трудова дисципліна студента під час 

проходження практики. При порушенні графіка та змісту проходження 

практики (зафіксованому у відповідному журналі) комісія може знизити оцінку 

(мінус 5 балів за кожний пункт): 

−  за одноразове порушення індивідуального графіку практики та відсут-

ність без поважних причин на занятті у встановлений час або систематичні за-

пізнення; 

−  за несвоєчасність представлення на кафедру інформації про початок 

практики; 

−  за несвоєчасність представлення на кафедру звіту про практику. 

Несвоєчасна здача заліку (без поважних причин) проводиться лише за 

умови допуску студента до заліку керівником кафедри або інституту.  

Студент, який не виконав програму практики та отримав незадовільний 

відгук на базі практики або незадовільну оцінку під час захисту звіту про 

практику, направляється на практику повторно або відраховується. 

 




