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1. Мета практики 

 

Мета практики полягає в практичній підготовці студентів до самостійної 

роботи на посаді інженера-дослідника; підготовка науково-дослідних звітів до 

магістерської роботи; поглиблення і закріплення теоретичних знань і практичних 

навичок, отриманих в університеті. 

 

Місце проходження практики – кафедра Світлотехніки і джерел світла, 

науково-дослідні організації або відділи, що займаються контролем і проведенням  

дослідних випробувань світлотехнічного і електротехнічного обладнання, 

проєктних управліннях, службах головних енергетиків підприємств, 

підприємствах міських мереж електропостачання і мереж зовнішнього освітлення.  

 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

Практика безпосередньо спирається на всі освітні компоненти, що були вивчені 

протягом навчання на освітній програмі. 
 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  

ПРН 9. 

Здійснювати 

пошук джерел 

ресурсної 

підтримки для 

додаткового 

навчання, наукової 

та інноваційної 

діяльності. 

ПРН 11. 

Обґрунтувати 

вибір напряму та 

методики 

наукового 

дослідження з 

урахуванням 

сучасних проблем 

в області 

електроенергетики, 

Словесні, 

практичні, наочні  

Спостереження за 

діяльністю 

студентів. Усне 

опитування 

(індивідуальне), 

письмові звіти; 

диф.залік. 

Проводити пошук 

актуальних 

грантових 

пропозицій, 

програм обміну і 

науково-дослідних 

робіт 

Виконувати 

інформаційний 

пошук сучасних 

досягнень науки та 

техніки для вибору 

і обґрунтування 

актуальності 

напряму та 

методики 

наукового 

дослідження 
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електротехніки і 

електромеханіки. 

ПРН 12. Планувати 

та виконувати 

наукові 

дослідження і 

інноваційні 

проєкти в сфері 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки. 

ПРН 15. 

Поєднувати різні 

форми науково-

дослідної роботи і 

практичної 

діяльності з метою 

подолання розриву 

між теорією і 

практикою, 

науковими 

досягненнями і їх 

практичною 

реалізацією. 

ПРН 16. 

Дотримуватись 

принципів та 

правил академічної 

доброчесності в 

освітній та 

науковій 

діяльності. 

ПРН 18. Вільно 

спілкуватися усно і 

письмово 

державною та 

іноземною мовами 

з сучасних 

наукових і 

технічних проблем 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки. 

Виконувати 

заплановані 

відповідно завдань 

роботи наукові 

дослідження, 

застосовувати їх 

результати в 

проєктах в фаховій 

сфері. 

Знати порядок 

розробки, 

оформлення і 

впровадження 

технічних рішень у 

тому числі з 

дотриманням 

правил 

академічної 

доброчесності ; 

організаційно-

технічних заходів 

в проєктній і 

дослідній 

діяльності 

підприємств і 

проєктних 

організацій. 

Презентувати 

результати 

науково-дослідної 

і проєктної роботи   
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4. Програма практики 

 

Змістовий модуль 1. Інформаційний пошук і обґрунтування теми роботи.  

 

Розглядаються питання проведення інформаційного пошуку в напрямку 

виконання магістерської роботи і виконання обґрунтування актуальності теми 

роботи. 

 

Змістовий модуль 2. Поглиблення знань в напрямку теми роботи. 

 

Поглиблення та закріплення теоретичних знань і практичних навичок з 

професійних дисциплін (фізика і техніка світлодіодів, розрахунок і 

конструювання світлових приладів, лазерні технології, архітектурно-художнє 

освітлення, освітлення міст та спортивних споруд, планування і обробка 

результатів експерименту) для подальшого їх використання в магістерській 

роботі. 

 

Змістовий модуль 3. Оформлення результатів досліджень 

 

Розглядаються питання організації дослідних робіт для модернізації виробів 

і систем, робота з конструкторською і проєктною документацією, правила і 

вимоги до оформлення звітів науково-дослідних робіт. Оформлення технічного 

звіту з практики. 

 

 

5.  Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
на базі 

практики 

самостійна  

робота 

МОДУЛЬ 1 270  270 

Змістовий модуль 1 90  90 

Змістовий модуль 2   90  90 

Змістовий модуль 3   75  75 

Підсумковий контроль 15  15 

 
  

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Перевірка і захист звіту з практики. 



6 

 

Структура навчальної практики і розподіл балів 
 

 

Змістові модулі  Максимальна кількість балів 

МОДУЛЬ 1 100 

Змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2   20 

Змістовий модуль 3   20 

Підсумковий контроль 40 

 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Аналітичний огляд сучасного стану і обґрунтування актуальності 

теми магістерської роботи 

10 

Письмовий звіт за розділом 1 10 

Змістовий модуль 2 20 

Вивчення основних питань для вирішення проблематики за темою 

роботи 

10 

Письмовий звіт за розділом 2 10 

Змістовий модуль 3 20 

Розгляд питань з організації дослідних робіт для модернізації 

виробів і систем, робота з дослідною, конструкторською і 

проєктною документацією 

10 

Письмовий звіт за розділом ЗМ 3 10 

Підсумковий контроль – публічний захист 40 

Оформлення звіту згідно вимог 10 

Ілюстративна частина 10 

Захист звіту 20 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

100-бальна 

шкала 

Рівень 

компетентності 

Чотирибальн

а шкала 

диф.залік 

90-100 високий відмінно 

82-89 
достатній добре 

74-81 

64-73 
середній  задовільно 

60-63 

35-59 
низький незадовільно 

0-34 

 

 

7. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
 

1. Дистанційний курс Переддипломна практика магістрів ОП "Світлотехніка і 

джерела світла" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка" [Електронний ресурс]. – Режим доступа : 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2794 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Основи радіометрії та фотометрії: монографія / Л. А. Назаренко,                    

В. М. Сорокін; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків.; 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – 2014. – 352 с. 

2. Назаренко Л. А. Світлотехнічні розрахунки: навч. посібник /  

Л. А. Назаренко, Т. В. Можаровська, В. С. Чернець ; ХНУГХ ім. О.М. Бекетова . – 

Х. : ХНУГХ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 142 с. 

3. Розрахунок і конструювання оптико-електронних приладів : навч. 

посібник / А. С. Литвиненко, Г. О. Петченко, О. М. Ляшенко, О. М. Діденко ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва iм. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ iм. О. М. 

Бекетова, 2021. – 139 с 

4. Назаренко Л. А. Фізика і техніка світлодіодів : навч. посібник / Л. А. 

Назаренко, А. І. Колесник ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 255 с. 

5. Кодекс честі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова [Електронний ресурс]. – Режим 

доступ : http://surl.li/krya 

6. Конспект лекцій з курсу «Планування і обробка результатів 

експерименту» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. унт міськ. 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2794
https://eprints.kname.edu.ua/48568/1/2015_%D0%9F%D0%95%D0%A7_12%D0%9D_%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%86%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%98%203.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/61225/1/18%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202018%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2012%D0%9D.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/61227/1/14%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%20%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%2027%D0%9D%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://surl.li/krya
https://sds.kname.edu.ua/images/doc/nazarenko/%D0%9F%D1%96%D0%9E%D0%A0%D0%95_%D0%9A%D0%9B_2018-1-90.pdf
https://sds.kname.edu.ua/images/doc/nazarenko/%D0%9F%D1%96%D0%9E%D0%A0%D0%95_%D0%9A%D0%9B_2018-1-90.pdf
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госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Л. А. Назаренко. – Харків : ХНУМГ 

 ім. О. М. Бекетова, 2018. – 163 с. 

7. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання. 

https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf

