
ДОДАТОК 

ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ (ОЗНЙОМЧОЇ) ПРАКТИКИ 

для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія  

у 2019-2020 навчальному році 

 

 

Особливості організації та проведення переддипломної практики 

у дистанційному режимі 

 

1. Базою проведення практики у дистанційному режимі є кафедра хімії та 

хімічної технології високомолекулярних сполук. 

2. Керівник практики організує у просторі Office365 канал для 

забезпечення здобувачів вищої освіти методичними та довідковими матеріалами, 

контролю виконання програми практики, проведення консультацій, надання 

технічної документації відповідно до теми виробничої практики.  

3. Здобувач вищої освіти зобов’язаний чітко дотримуватися графіка 

консультацій у синхронному режимі, в повному обсязі виконати всі завдання, 

передбачені програмою практики, а також вказівки керівника та індивідуальне 

завдання. 

4. Зміст виробничої практики у дистанційному режимі включає наступне:  

 
№ 

з/п 

Назва теми Робота, яку виконують практиканти Кількість 

годин 
1 Історія і сьогодення 

базового підприємства 

відповідно до теми 

практики  

Аналіз матеріалів з електронної бібліотеки 

кафедри. Пошук матеріалів в Інтернет 
5 

2 Типова структура 

підприємств за темою 

практики 

Вибір та опрацювання відповідних даних з 

розділів навчальної дисципліни «Економіка, 

організація та управління хімічних 

підприємств». Пошук в Інтернет відомостей 

про організаційно-управлінські інновації в 

сучасних виробництвах відповідно до теми  

5 

3 Типові технологічний 

процес і схема 

виробництва за темою 

практики та 

індивідуальним 

завданням 

Аналітичне опрацювання електронних носіїв 

технічної інформації, наданої керівниками 

практики та дипломного проекту. Пошук 

додаткової інформації в Інтернет. 

Виконання індивідуального завдання 

25 

4 Основне виробниче 

обладнання та апарати 

технологічного процесу 

за темою практики 

Вивчення навчальної та спеціальної 

літератури з обладнання та апаратів, 

застосовуваних у виробництвах за темою 

практики і дипломного проекту. Пошук та 

ознайомлення з рекламною інформацією 

провідних фірм-виробників відповідного 

обладнання. Виконання індивідуального 

завдання. 

10 



5 Основна сировина та 

витратні норми, готова 

продукція 

технологічного процесу 

за темою практики 

Засвоєння даних, наведених в джерелах 

електронної бібліотеки кафедри та наданих 

керівником практики. Збирання додаткової 

інформації в Інтернет 

5 

6 

 

Контроль сировини і 

готової продукції. 

Вибір та опрацювання відповідних даних з 

розділів навчальних дисциплін «Контроль та 

керування хіміко-технологічними 

процесами», «Інструментальні методи 

хімічного аналізу». Пошук в Інтернет 

стандартів та технічних умов на сировину та 

матеріали, інформації про КВП, що 

використовують в технологіях за темою 

практики.  

5 

7 Техніка безпеки і 

охорона праці та 

навколишнього 

середовища на 

підприємствах галузі 

Вибір та опрацювання відповідних даних з 

розділів навчальної дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та основи охорони праці». 

Пошук в Інтернет Паспортів безпеки на 

використовувані в технології за темою 

практики 

5 

8 Оформлення звіту з 

практики 
Оформлення звіту та захист  30 

Усього 90 

 

5. Звіт з практики здобувач вищої освіти виконує відповідно до загальних 

вимог, наведених у Робочій програмі практики, та після перевірки у вигляді 

електронного документу та доопрацювання захищає його на кафедрі або у 

дистанційному синхронному режимі у просторі Office365 перед комісією з трьох 

науково-педагогічних працівників. 

6. У разі захисту звіту у дистанційному режимі Звіт з виробничої практики 

у роздрукованому та належно оформленому вигляді разом із щоденником 

практики здобувачі вищої освіти надають на кафедру протягом двох тижнів після 

зняття обмежень на відвідування закладу вищої освіти. 

 

 

Завідувач кафедри ХХТ    К. Є. Варлан 


