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1 Зведені відомості 

Практична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) ступеня вищої освіти за спеціальністю 161 Хімічні технології 

та інженерія (за напрямом 6.051301 Хімічна технологія), відповідно до ОПП 

«Хімічні технології та інженерія», є цілісною системою, що складається з таких 

компонентів: 

№  
Вид і назва компонента практичної 

підготовки 

Рік 

навчання 

Семестр 

навчання 

Перший (бакалаврський) рівень 

1 Навчальна бібліотечна практика  1 2 

2 Виробнича ознайомча практик:  2 4 

3 Виробнича практика 3 6 

4 Виробнича переддипломна практика  4 8 

Другий (магістерський) рівень 

5 Виробнича асистентська практика  2 3 

6 Виробнич: науково-дослідна практика 2 3 

 

2 Мета 

Мета практичної підготовки – ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

умовами праці на виробництві, оволодіння сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в обраній галузі, формування професійних умінь 

і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 

реальних ринкових, виробничих і економічних умовах, набуття досвіду під час 

виконання фахових завдань. Успішне виконання наскрізної програми 

практичної підготовки є умовою набуття здобувачами вищої освіти визначених 

освітньою програмою компетентностей, зокрема:  

‒ здатність використовувати знання і розуміння загальної хімічної 

технології, процесів і апаратів хімічних виробництв для аналізу, розрахунків та 

проектування обладнання, технологічних процесів і виробництв; 

‒ здатність обирати та використовувати відповідне обладнання, 

інструменти та методи для реалізації, контролю та керування хімічних 

виробництв; 

‒ здатність оформлювати проектну документацію згідно з чинними 

вимогами; 

‒ здатність продемонструвати знання і розуміння  основних фактів, 

концепцій, принципів і теорій, що належать до хімічної інженерії; 

‒ здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

‒ здатність до ділових комунікацій у професійній сфері за фахом та 

суміжних галузях 

Мета навчальної бібліотечної практики – закріплення і поглиблення знань, 

формування професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час 

опрацювання фахової літератури та інших джерел інформації. 

Мета виробничої ознайомчої та виробничої практик – закріплення і 

поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, отриманих здобувачами 

вищої освіти в процесі вивчення дисциплін циклу професійної підготовки, 
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ознайомлення безпосередньо в умовах виробництва чи установи з виробничим 

процесом і технологічним циклом виробництва, удосконалення вмінь і навичок 

зі спеціальності, збір матеріалу для виконання курсових робіт з дисципліни 

«Загальна хімічна технологія», «Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості 

спецматеріалів» та курсового проекту з дисципліни «Процеси і апарати хімічних 

виробництв». 

Мета виробничої переддипломної практики – збір матеріалу для 

виконання дипломного проекту. 

Мета виробничої асистентської практики – набуття навичок використання 

теоретичних і практичних знань, отриманих під час вивчення дисциплін циклу 

загальної підготовки з педагогічною і психологічною складовою, педагогічної, 

навчально-методичної роботи та організаторсько-виховної діяльності у 

студентському колективі. 

Мета виробничої науково-дослідної практики – набуття навичок 

застосування знань, отриманих під час вивчення нормативних дисциплін, 

прийняття самостійних рішень під час дослідницької діяльності. 

Засвоєння всіх компонентів практичної підготовки, передбачених освітньою 

програмою «Хімічні технології та інженерія» підготовки за першим рівнем вищої 

освіти сприяє набуттю визначених цією програмою компетентностей через 

практичне закріплення базових систематизованих теоретичних і практичних знань, 

необхідних фахівцю з хімічних технологій виробництва полімерів і матеріалів на 

їх основі для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем, 

пов’язаних з розробкою, виробництвом, дослідженням та/або сертифікацією 

хімічних речовин, матеріалів та виробів на їх основі, а також відповідних 

технологічних процесів. 

 

3 Попередні вимоги до проведення практичної підготовки 

Успішне засвоєння всіх компонентів практичної підготовки потребує 

попереднє вивчення дисциплін: 

 
№ Вид і назва компонента 

практичної підготовки 

Дисципліна, що забезпечує: 

назва дисципліни семестр 

1 
Навчальна практика: 

бібліотечна 

Введення до спеціальності 1 

Іноземна мова 1, 2 

2 
Виробнича практика: 

ознайомча 

Вступ до хімтехнології 

енергонасичених речовин і матеріалів 
3 

Хімія та технологія виробництва 

високоенергетичних речовин 
3, 4 

Хімія та хімічна технологія мономерів 

та олігомерів 
4 

3 Виробнича практика 

Хімія та технологія промислових 

вибухових речовин 
5 

Загальна хімічна технологія 5, 6 

Фізико-хімічні та експлуатаційні 

властивості спецматеріалів 
5, 6 
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Процеси і апарати хімічних виробництв 6 

Системи автоматизованого 

проектування в хімтехнології 
6 

4 
Виробнича практика: 

переддипломна 

Економіка, організація та управління 

хімічних підприємств 
7 

Основи проектування хімічних 

виробництв 
8 

Контроль та керування хіміко-

технологічними процесами 
8 

Технологія спецматеріалів та 

обладнання для іх виробництва 
8 

5 
Виробнича практика: 

асистентська 

Педагогіка та психологія вищої школи 1 

Методика викладання фахових 

дисциплін у вищій школі 
1 

Хімічні аспекти інтеграції 

природничих знань 
1 

6 
Виробнича практика: 

науково-дослідна 

Інтелектуальна власність 1 

Використання комп’ютерних 

технологій у виробництві та 

дослідженнях високомолекулярних 

сполук 

1 

Методологія та організація наукових 

досліджень 

2 

 

 

4 Зміст практичного навчання 

Зміст навчання за всіма компонентами практичної підготовки відповідно 

ОПП «Хімічні технології та інженерія» за першим та другим рівнями вищої 

освіти, а також наступність їх проходження повинні відповідати вимогам щодо 

їх логічної послідовності та взаємозв’язку. 

Під час проходження бібліотечної навчальної практики здобувачі вищої 

освіти отримують навички пошуку інформації за певною темою в науково-

технічній та патентній літературі. За цим вони вчяться працювати з 

бібліотечними каталогами та реферативними базами, інформаційними Інтернет-

ресурсами. Заключним етапом бібліотечної практики є обробка, аналіз та 

компонування зібраної інформації за темою практики з поданням її у вигляді 

логічно побудованого реферативного огляду. Отримані під час проходження 

бібліотечної практики навички та вміння потрібні для виконання завдань 

наступних практик, пов’язаних з аналізом інформації та використанням 

сучасних комунікаційних технологій для вирішення завдань хімічної технології 

та інженерії. 

Виробнича ознайомча практика спрямована на закріплення здобувачами 

вищої освіти загальних уявлень про хімічну технологію, формування на основі 

знань з природничих, математичних та загальнотехнологічних дисциплін 

розуміння основних засад організації хіміко-технологічних процесів. Під час 
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ознайомчої виробничої практики студенти знайомляться із загальною 

структурою підприємства-бази практики, асортиментом і характеристиками  

продукції та сировини, основними стадіями хіміко-технологічних процесів, їх 

послідовністю та взаємозв’язками, основними видами обладнання. Відповідно 

до індивідуального завдання, докладно розглядають та усвідомлюють будову, 

принципи роботи та характеристики основних апаратів. Необхідну для цього 

інформацію практиканти знаходять в нормативно-технічній документації та 

інформаційних базах, використовуючи навички та вміння, отримані під час 

проходження бібліотечної практики. Результати ознайомчої виробничої 

практики є основою для виконання курсового проекту з дисципліни «Загальна 

хімічна технологія» та успішного проходження подальшої виробничої 

практики. 

Виробнича практика – основний компонент практичної підготовки за 

спеціальністю за першим рівнем вищої освіти. Під час її проходження здобувачі 

вищої освіти закріплюють теоретичні знання, набуті при вивченні дисциплін 

циклу професійної підготовки, а також проходженні попередніх практик про 

особливості організації та здійснення хіміко-технологічних процесів з 

виготовлення продукції спеціального призначення. Практиканти 

ознайомлюються з особливостями технології та технологічної схеми 

виробництва за темою практики, принципами компонування та розташування 

обладнання, комунікацій, засобів контролю та керування технологічного 

процесу, загальними конструктивними принципами виробничих приміщень. 

Відповідно до індивідуального завдання докладно вивчають будову, принцип 

роботи, характеристики основного та допоміжного обладнання, вузлів, 

агрегатів, збирають дані про технічні характеристики, витратні норми, методи 

та засоби контролю сировини та кінцевої продукції, допоміжних матеріалів 

відповідно до процесу за темою практики. Практиканти ознайомлюються з 

основними засадами організації та управління хімічним виробництвом, 

посадовими інструкціями апаратників та інженерно-технічних працівників, 

охорону праці та техніку безпеки, охорону навколишнього середовища. 

Результати проходження виробничої практики є основою для виконання 

курсового проекту з дисципліни «Процеси і апарати хімічних виробництв» та 

успішного проходження подальшої переддипломної практики.  

Переддипломна практика є завершальним компонентом практичної 

підготовки за першим рівнем вищої освіти. Під час її проходження здобувачі 

вищої освіти на основі уявлень, сформованих при виконанні завдань 

виробничих практик, теоретичних і практичних знань, отриманих при вивченні 

нормативних та варіативних дисциплін циклу професійної підготовки, 

збирають, аналізують та узагальнюють дані про особливості спеціальних хіміко-

технологічних процесів, закріплюють теоретичні та практичні знання з 

організації хімічних виробництв, розрахунків та проектування технологічних 

схем та обладнання. Дані про особливості хіміко-технологічного процесу за 

темою практики доповнюють матеріалами про конструктивні особливості та 

характеристики основних і допоміжних виробничих приміщень, їх планування 

та взаємного розташування, принципи організації оптимальних матеріальних 

потоків, цеховий транспорт. Студенти збирають інформацію про технічні умови 
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на сировину, готову продукцію та її практичне значення, методи контролю 

якості сировини та готової продукції, заходи з метрології та сертифікації. 

Докладно аналізують особливості існуючого хіміко-технологічного процесу та 

обладнання, що є базовим за темою дипломного проекту, визначають стадії та 

вузли, що потребують вдосконалення. За результатами проведеного 

літературного та патентного пошуку визначають можливі удосконалення 

окремих стадій процесу за темою практики, а також існуючі у галузі практичні 

проблеми та задачі щодо їх усунення. Під час переддипломної практики 

студенти збирають дані про: економічно обґрунтовані витратні норми сировини; 

нормативні значення параметрів технологічного процесу; організаційні та 

інженерні заходи щодо безпечного функціонування виробництва, техніки 

безпеки та охорони праці, охорони навколишнього середовища. Відповідно до 

індивідуального завдання та за попередньою домовленістю з базою практики 

здобувачі вищої освіти збирають дані для дослідницької частини дипломного 

проекту. Для цього використовують дані заводської (цехової) лабораторії або 

результати власних експериментів, спрямованих, зокрема, на визначення 

можливості заміни інгредієнтів, внесення змін у технологічну схему, 

технологічну карту процесу тощо. Отримані відомості щодо існуючих проблем 

у галузі за темою практики, а також можливих шляхів їх усунення є підґрунтям 

для визначення змісту подальшої науково-дослідної практики на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 161 Хімічні технології та 

інженерія. 

Виробнича асистентська практика ‒ заключний етап у системі 

педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти до роботи у закладах вищої 

освіти. Підґрунтям для успішного виконання завдань асистентської практики є 

результати спостережень та ознайомлення з особливостями виробничих 

відносин між працівниками на підприємствах-базах попередніх виробничих 

практик, а також теоретичні знання, отримані через вивчення дисциплін з 

педагогічною складовою. Під час проходження асистентської практики 

здобувачі вищої освіти знайомляться з особливостями організації освітнього 

процесу в університеті, його формами та видами, складовими навчально-

методичного комплексу дисципліни. Важливим завданням асистентської 

практики є отримання навичок підготовки, проведення та аналізу аудиторного 

(практичного або лабораторного) заняття. Практикант під керівництвом 

керівника практики або досвідченого науково-педагогічного працівника: 

знайомиться з методикою проведення аудиторного заняття, підбирає та засвоює 

матеріал для його проведення, складає план-конспект заняття, готує, за 

необхідності, засоби поточного контролю. Рекомендації щодо підготовки та 

проведення різних видів занять докладно надані у відповідних Методичних 

рекомендаціях. 

Виробнича науково-дослідна практика є завершенням фахової практичної 

підготовки за другим (магістерським) рівнем. Успішне виконання її завдань 

обумовлено наявністю у здобувачів вищої освіти навичок і вмінь, отриманих за 

результатами попередніх навчальної та виробничих практик в частині пошуку 

та аналізу потрібної інформації, а також розуміння проблем галузі, усунення 

яких потребує проведення наукових досліджень. Напочатку проходження 
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науково-дослідної практики практиканти студенти вивчають особливості 

охорони праці та техніки безпеки на робочому місці, де безпосередньо 

проводитимуться експерименти та дослідження. Протягом цієї практики 

студенти ознайомлюються з формами та особливостями організації науково-

дослідної роботи взагалі та за місцем практики зокрема, а також його науковою 

проблематикою. Практиканти усвідомлюють об’єкт та предмет дослідження 

відповідно до теми практики, та здійснюють пошук додаткових джерел 

інформації, а також вибір та апробацію методів і методик експериментів. 

Результати науково-дослідної практики є важливою складовою матеріалу для 

виконання кваліфікаційної магістерської роботи. 

 

5 Заходи контролю 

Поточний контроль проходження навчальної та виробничих практик 

здійснюють керівники від баз практик разом з керівниками від ДНУ. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді захисту здобувачем вищої 

освіти звіту з практики в комісії з 3-х науково-педагогічних працівників, 

призначених завідувачем кафедри.  

Письмовий звіт разом з щоденником практики здобувачі вищої освіти 

подають на рецензування керівникові. Після доопрацювання та остаточного 

погодження з ним звіт у друкованому вигляді подають до захисту. Щоденник 

практики є частиною звіту і його ведення є обов’язковим під час проходження 

практики.  

Вимоги до змісту, обсягу, структури та правил оформлення звіту 

конкретизуються для кожного виду та назви практики у робочих програмах 

практик та відповідних методичних рекомендаціях. 

Захист звіту здобувачем вищої освіти проходить в комісії з 3-х НПП з 

отриманням диференційованої оцінки. Оцінка враховує результати 

проходження практики, якість оформлення звіту та щоденника, презентацію 

результатів практики, відповіді на питання членів комісії наступним чином. 

Складові загальної диференційованої оцінки конкретизуються у робочих 

програмах кожної конкретної практики. 

Загальну оцінку здобувачеві вищої освіти комісія виставляє згідно із  такою 

шкалою відповідності оцінювання: 
Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 


