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1. Анотація курсу.  

«Практика переддипломна» є невід’ємною складовою процесу підготовки здобувачів 

другого (магістерського рівня) за ОП 141 – «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». Вона зазвичай проводиться на підприємствах та організаціях, де здобувачі 

закріплюють теоретичні знання, отримані під час навчання та набувають первісного 

практичного досвіду. 

Здобувачі вищої освіти можуть пропонувати місце проходження переддипломної 

практики відповідно до "Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Національного університету «Чернігівська політехніка»" (https://stu.cn.ua/wp-

content/uploads/2021/03/p-prakt.pdf). Кафедра дає згоду про проходження практики на таких 

базах лише за умови, якщо вони відповідають встановленим вимогам та дозволяють отримати 

відповідні програмні результати навчання.  

Перелік баз практик, з якими укладені довготривалі договори, можна знайти на сайті 

Відділу з питань працевлаштування, практики та зв’язків з громадськістю (https://robota-

chntu.stu.cn.ua/practice/). Крім того можливе проходження практики здобувачем на основі 

разової угоди між НУ “Чернігівська політехніка” та підприємством – базою практики. 

Основними завданнями переддипломної практики є: 

1) збір та аналіз матеріалів для підготовки випускної кваліфікаційної роботи (проекту); 

2) узагальнення, систематизація, закріплення та поглиблення знань з вивчених дисциплін; 

3) оволодіння первісним професійним досвідом у галузі електричної інженерії на 

підприємстві – базі практики. 

2. Мета та цілі курсу: поглиблення та закріплення теоретичних і практичних знань, умінь 

та навичок; збір, узагальнення та аналіз матеріалів для виконання випускної кваліфікаційної 

роботи (проекту). 

Під час проходження переддипломної практики здобувач вищої освіти (ЗВО) має 

розширити наступні загальні (ЗКх) та фахові (ФКх) компетентності, передбачені освітньою 

програмою: 

ЗК01. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК08. Здатність працювати автономно та в команді. 

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня. 

ФК8. Здатність демонструвати обізнаність та вміння використовувати нормативно-правові 

актів, норми, правила й стандарти в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 



3. Результати навчання. Під час проходження переддипломної практики ЗВО має 

досягти або вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені 

освітньою програмою: 

ПР02. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки експлуатації та 

продовження ресурсу електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

обладнання і відповідних комплексів і систем. 

ПР03. Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні і відповідних комплексах і системах. 

ПР06. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для додаткового навчання, 

наукової та інноваційної діяльності. 

ПР07. Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні проекти в сфері 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ПР12. Демонструвати розуміння нормативно-правових актів, норм, правил та стандартів в 

області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ПР13. Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть заважати 

впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними, електротехнічними та 

електромеханічними системами). 

 

4. Обсяг курсу. 12 кредитів  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

самостійна робота під наглядом керівника практики 360 

5. Пререквізити. Передумовою проходження «Практики переддипломної» є знання, 

засвоєні під час вивчення дисциплін циклу професійної підготовки: «Електричні системи і 

мережі (спецпитання)», «Автоматика в електроенергетичних системах», «Управління режимами 

роботи електроенергетичних об’єктів». 

6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи Максимальна кількість балів 

Виконання завдань керівника практики від 

підприємства 
30 

Активність під час практики 10 

Виконання завдань керівника практики від університету 

(наукового керівника ВКР) 
10 

Оформлення звіту з проходження практики 10 

Захист практики 40 

7. Політики курсу – практика проводиться на підприємствах та організаціях, що 

забезпечують належні умови для виконання програми практики, вид діяльності яких відповідає 

змісту підготовки фахівців за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». 

Затвердження баз практики здійснюється керівництвом університету на основі прямих 

договорів із організаціями, підприємствами, установами тощо, незалежно від їх організаційно-

правових форм і форм власності. Практика може проводитись у структурних підрозділах вузу 

(навчальних, навчально-дослідних лабораторіях тощо).  



Для допуску до підсумкового контролю студенти мають виконати програму практики та 

набрати не менше 20 балів за її термін проходження. 
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