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                                                        ВСТУП 
 
 Програма навчальної (професійно-ознайомчої) практики студентів складена 

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки "Прикладна 

фізика" і є основним навчально-методичним документом, який визначає всі аспекти 

проведення практик. Вона є частиною єдиного комплексного підходу до організації практик, 

системності, неперервності і послідовності навчання студентів. 

 На фізико-енергетичному факультеті Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна студенти четвертого курсу  проходять такі практики: 

 

Бакалаври: 
напрям підготовки 105 - "Прикладна фізика та наноматеріали": 
 
• І семестр – навчальна (ознайомча) практика тривалістю 3 тижні; 

 

 Студенти зобов'язані пройти практики у встановлені навчальним планом терміни, 

виконати програму практик, скласти визначений програмою звіт. Під час практики студенти 

повинні дотримуватися встановлених правил з охорони праці. 

 Керівники практики від кафедр забезпечують організацію і проведення практик 

відповідно до навчального плану та наскрізної програми практик, проводять інструктажі 

студентів та контролюють дотримання ними правил охорони праці, контролюють 

проходження практики, оцінюють її результати відповідно до поданих студентами звітів. 

 
 

1. Опис навчальної (професійно-ознайомчої) практики 
 

1.1 Метою навчальної практики є: розширення уявлення студента про спеціальність та 

характер роботи за спеціальністю, закріплення набутих за період навчання в Університеті 

теоретичних знань та практичних навичок, практичної та організаційної роботи в умовах 

конкретної установи, в якій студент проходить практику. Основна увага під час практики 

надається формуванню у студентів професійних практичних знань і навичок, необхідних 

для самостійної роботи, засвоєнню нових методик наукових досліджень, які не охоплені 

загальними програмами, але необхідні для розв'язування вузькоспеціальних завдань з 

теоретичної фізики, удосконаленню навиків у використанні сучасної комп'ютерної 

техніки. Навчально-ознайомча практика повинна поглибити теоретичні знання та навчити 

студентів на практиці використовувати різноманітні методи досліджень. 

 

1.2 Основними  завданнями  навчальної практики є : ознайомлення студентів зі специфікою 

майбутнього фаху. Отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-

професійних та загальних дисциплін. 
 

 

1.3 Характеристика  навчально(ознайомчої) практики: кількість кредитів : 5. 

1.4  Загальна кількість годин:150. Нормативний модуль .Семестр 1 (4 курс). 

 

 

 

Вид контролю: дворівнева шкала оцінювання. 
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1.4.Заплановані результати практики:  
 

У результаті проходження практики студенти повинні сформувати первинні професійні 

уміння і навички  із  загально-професійних та спеціальних дисциплін, удосконалення 

здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях, знань та розуміння предметної 

області  і розуміння професійної діяльності, здатності до проведення досліджень на 

відповідному рівні, здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

навичок здійснення безпечної діяльності наукових та науково-технічних проектів, здатності 

брати участь у плануванні і виконанні експериментів та лабораторних досліджень 

властивостей фізичних систем, фізичних явищ і процесів, обробленні й презентації їхніх 

результатів, здатності брати участь у виготовленні експериментальних зразків, інших 

об'єктів дослідження, здатності брати участь у впровадженні результатів досліджень та 

розробок, здатності до постійного розвитку компетентностей у сфері прикладної фізики, 

здатності використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для аналізу фізичних 

систем.    

 

 

 
2. Зміст та організація проведення навчальної практики. 

 
             Термін практики,    згідно  з навчальним    планом,  визначено  з 28 червня  2021  року 

по  19 липня  2021 року . В    обсяг часу, відведеного   на практику , входять вивчення 

питань, передбачених програмою практики, а також  вивчення спеціальної літератури і 

складання заліку.  Практика проходить  на  кафедрі  фізики  нетрадиційних енерготехнологій  

та екології ННІ комп.фізики та енергетики Харківського  національного  університету імені  

В. Н. Каразіна. Для  виконання завдань  практики  заплановано екскурсії  на інжинірингові 

компанії, теплоелектроцентралі, провідні, наукові підприємства міста ,такі ,як на приклад  : 

ДП «Електроважмаш», ТОВ «Термоком ВК», ІПМаш  імені А.М.    Підгорного  НАН 

України , Приватну фірму «Золотий переріз», ТОВ «Грандег-Україна» ,ТЕЦ-5 та інші. 

Зокрема, знайомство з фундаментальними та прикладними  дослідженнями лабораторій 

«Інституту фізики високих  енергій та  ядерної фізики », лабораторій науково-виробничого 

комплексу «Відновлювальні джерела енергії та ресурсозберігаючі технології». 

 

3. Вимоги  до баз  ознайомчої практики 
 
               Практика проводиться на кафедрі, яка відповідає меті, завданням , змісту  практики, 

а   також  вимогам навчальних планів. Базами  практики можуть бути  навчальні , виробничі  

й   наукові підрозділи Університету ,  науково- дослідні  інститути, підприємства, організації   

та  установи  будь-якої  форми  власності в  Україні , які мають належні умови для 

проведення практики. Закріплення  баз  практики  проводиться  встановленим   шляхом. 

Офіційною  основою  для проведення ознайомчої практики студентів на виробництві є  

договір, який укладають вуз та підприємство. Договори  заключають  по заявках  

профілюючих кафедр. 

 

 

4. Індивідуальні завдання з практики (у разі потреби) 
 

             Не передбачено. 
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5. Вимоги до звіту про ознайомчу  практику 
 
              Основним видом занять є самостійна робота студента під керівництвом викладача 

(керівника практики).Основними видами звітної документації є звіт студента про 

проходження практики . 

Після закінчення практики студенти оформляють звіт, зміст якого відображає етапи 

проходження практики. До звіту можуть входити визначені програмою матеріали (графіки, 

числові і табличні дані, результати їх обробки тощо). 

 

6. Підбиття підсумків ознайомчої практики 
 

               Форма підсумкового контролю знань – залік, оцінка за який виставляється за 

результатами поточного контрольного опитування відповідно до шкали оцінювання.              

 

 

7. Критерії оцінювання результатів ознайомчої практики 
 

                Кожна вірна відповідь на теоретичне запитання оцінюється у 90-100 балів. Якщо 

студент не повністю розкриє зміст поставленого запитання, то він отримує 70-89 балів. Якщо 

студент у відповіді на теоретичне запитання робить помилки, то він отримує не більше 50 

балів. За невірну відповідь, або за її відсутність, студент отримує 0 балів. Якщо студент за 

відповідь отримує 0 балів, він має змогу пройти повторне опитування за темою, але в цьому 

випадку максимальна кількість балів становить 50. 

Форма підсумкового контролю знань – залік, оцінка за який виставляється за результатами 

поточного контрольного опитування відповідно до шкали оцінювання.              

                                                                                

8. Методи контролю та схема нарахування балів  
 

              Протягом практики, за підсумками відповідної теми, проводиться контрольне усне 

опитування, що здійснюється комісією, до якої входять керівники практики від 

Університету.  

 

              Сумарна оцінка за практику виставляється за такою системою: 

 

  ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Сума балів за всі види діяльності 
протягом практики 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 
оцінювання 

90–100 відмінно   

 

зараховано 
70–89 добре  

50–69 задовільно  

1–49 незадовільно не зараховано 

 

Студента, який не виконав програму практики і отримав незадовільну оцінку під час 

складання заліку, направляють на практику вдруге в період канікул або відраховують з 

навчального закладу. 

9. Рекомендована література (у разі потреби) 
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