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ВСТУП 
   
       Програму  виробничої    практики складено відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки  «Прикладна фізика нетрадиційної 
енергетики»         другого магістерського рівня вищої освіти  

( назва рівня вищої освіти,  освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
 спеціальності (напряму)  105 «Прикладна фізика та наноматеріали» 
 
спеціалізації     «Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти  
                          екології» 
Практика є обов’язковим компонентом програми підготовки фахівців із 

вищою освітою. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність 
її проведення у разі одержання необхідного обсягу практичних знань і умінь 
відповідно до стандартів освіти.  

 
1. Опис виробничої практики 

 
1.1. Мета  виробничої  практики: закріплення та поглиблення теоретичних 

знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних 
дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, ознайомлення безпосередньо на 
підприємстві, в установі, організації, з виробничим процесом, відпрацювання 
умінь і навичок із майбутньої професії, а також збирання фактичного матеріалу 
для виконання  дипломних робіт. Реалізується поставлена мета шляхом групового 
та самостійного вивчення  бази практики і виконання кожним студентом в 
реальних  умовах навчальних та виробничих завдань, що визначаються 
програмою. 
 
 

1.2. Основні  завдання виробничої  практики : прищеплення студентам 
навичок щодо вирішення науково-технічних й соціально-економічних питань в 
реальних виробничих умовах. Одержання потрібного і достатнього обсягу 
практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня. 

                                       
 

        1.3. Характеристика виробничої  практики: 
                                       

Кількість кредитів: 16   Загальна кількість годин: 480 . 
Нормативний модуль.  Семестр: 1. Вид контролю: дворівнева шкала оцінювання. 
 
 

1.4. Заплановані результати практики: Згідно з вимогами освітньо-
професійної програми студенти повинні сформувати первинні професійні уміння 
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і навички  із загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін. 
 
 
 
 

2. Зміст та організація проведення виробничої практики 
         
        Термін практики,    згідно  з навчальним    планом,  визначено  з 01 вересня  
2020  року по  25 жовтня  2020 року . В    обсяг  часу, відведеного   на  практику 
, входять вивчення питань, передбачених програмою практики, а також 
оформлення  щоденників, вивчення спеціальної літератури і складання заліку. 
Практика   проходить на ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»,ТОВ 
«Альтек Харків» а також в дистанційному режимі на кафедрі фізики 
нетрадиційних енерготехнологій та екології. 
Для  виконання завдань  практики  заплановано знайомство з тематикою 
наукових, фундаментальних та прикладних досліджень  лабораторій  «Інституту 
фізики високих   енергій  та  ядерної фізики », лабораторій науково- виробничого 
комплексу «Відновлювальні джерела енергії та ресурсозберігаючі технології»,  
а також з діяльністю  ТОВ «Альтек Харків». 
 
 
                    3. Вимоги  до баз  виробничої практики 

 
           Перед початком практики для студентів проводиться установча    
конференція , на   яку   запрошуються   представники  баз  практики.    На 
конференції студентам розповідається  про  бази  практики,  роз’яснюється  мета 
і  завдання практики ,  її  порядок і  зміст . Практика  студентів Університету 
проводиться на  базах, які відповідають 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 
виробничої 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. 
 

             5. Вимоги до звіту про виробничу  практик 
 
           Основним видом занять є самостійна робота студента під керівництвом 
викладача (керівника практики). Основними видами звітної документації є звіт 
студента про проходження практики та щоденник  практики. 
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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 виробничої практики 

 
Форма підсумкового контролю знань – залік, оцінка за який виставляється 

за результатами поточного контрольного опитування відповідно до шкали 
оцінювання.              

 
7. Критерії оцінювання результатів виробничої 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 та від установи.  

 

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 
 
 9. Рекомендована література (у разі потреби) 
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