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1 Загальний опис практики 

 

 

Орієнтовні бази практики: 

ДП «НВО «ПХЗ» м. Павлоград; ДП «КБ «Південне» м.  Дніпро; ІХВС НАН 

України м. Київ; Інститут хімії і геології ДНУ м. Дніпро, КП «ШКЗ «Імпульс» 

м.  Шостка; хімічні підприємства з виготовлення лакофарбової продукції та 

вихідних матеріалів для неї; виробництва з переробки пластмас та полімерних 

композиційних матеріалів; виробництва вибухових речовин та енергонасичених 

матеріалів; підприємства з виготовлення полімерних матеріалів: пластмас, 

синтетичних смол, іонітів тощо. 

 

Обов’язки здобувача вищої освіти: 

– до початку практики одержати від керівника практики направлення, 

методичні матеріали (метод. вказівки, програму, щоденник, індивідуальне 

завдання) та консультації щодо оформлення потрібних документів; 

– своєчасно прибути на базу практики; 

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики та вказівками її керівників; 

– вивчити і дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку; 

– відповідати за виконану роботу та її результати, бути прикладом 

свідомого і сумлінного ставлення до виконуваних завдань; 

– вести щоденник практики; 

– своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики. 

 

Обов’язки керівника практики 

– контролювати кількість здобувачів вищої освіти, які проходитимуть 

практику; 

– вести облік короткотермінових угод про проведення практики; 

– перевіряти готовність баз практики; 

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання 

Рік підготовки: 

3 - - 
Семестр 

6 - - 

Кількість тижнів 

2 - - 

Загальна кількість годин / кредитів 

90 /3 - - 

Робочий (в аудиторії або на підприємстві ) час практиканта  (години) 

60 - - 

Самостійна  робота (години) 

30 - - 
Вид контролю: диференційний залік 
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– проводити усі потрібні організаційні заходи перед початком практики; 

– надати практикантам потрібні документи (щоденник, індивідуальні 

завдання, методичні матеріали тощо відповідно до робочої програми); 

– ознайомлювати здобувачів вищої освіти з порядком і термінами звітності з 

практики; 

– контролювати відповідність вимогам умов роботи практикантів та 

проведення базою практики обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки 

безпеки; 

– контролювати своєчасне прибуття на практику, виконання здобувачами 

вищої освіти правил внутрішнього розпорядку; 

– разом з керівником від бази практики забезпечувати якісне проходження 

практики згідно з програмою; 

– надавати методичну допомогу здобувачам вищої освіти під час виконання 

ними індивідуальних завдань і збору матеріалів для дипломного проекту; 

– подавати на затвердження проректору з науково-педагогічної роботи 

письмовий звіт про проведення практики. 

 

2 Мета  

Мета виробничої практики ‒ набуття здобувачами вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем визначених освітньою програмою компетентностей, 

зокрема: 

‒ здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з хімічної технології; 

‒ здатність використовувати знання і розуміння загальної хімічної 

технології, процесів і апаратів хімічних виробництв для розрахунків та 

проектування обладнання і технологічних процесів; 

‒ здатність обирати обладнання, інструменти і методи контролю та 

керування хімічних виробництв. 

Проходження виробничої практики сприяє набуттю означених та інших 

компетентностей через практичне закріплення базових систематизованих 

теоретичних і практичних знань, необхідних фахівцю з хімічних технологій, 

зокрема з виробництва полімерів і матеріалів на їх основі, вибухових речовин та 

енергонасичених матеріалів. 

 

3 Зміст практики 
 

Робочий час практиканта 
№ 

з/п 

Назва теми Робота, яку виконують 

практиканти 

Кількість 

годин 

1 Історія і сьогодення бази практики Збирання матеріалу 5 

2 
Загальна характеристика структури та управління 

виробництвом 
Збирання матеріалу 5 

3 
Технологічний процес і схема виробництва за темою 

практики та індивідуальним завданням 
Збирання матеріалу 25 

4 
Основне обладнання і апарати технологічного 

процесу 
Збирання матеріалу 10 

5 Характеристика сировини та готової продукції.  5 
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Витратні норми. 

6 Контроль сировини і готової продукції.  Збирання матеріалу 5 

7 
Заходи з техніки безпеки, охорони праці та 

навколишнього середовища на виробництві  
Збирання матеріалу 5 

Усього 60 

 

Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Робота, яку виконують 

практиканти 

Кількість 

годин 

9 Оформлення звіту з практики Оформлення звіту 30 

Усього 30 

 

4 Заходи контролю 

 

Вимоги до звіту і захисту результатів практичної підготовки 

Письмовий звіт здобувачі вищої освіти виконують державною мовою на 

сторінках аркушу формату А4 з дотриманням вимог ГОСТ 2.105-95, ДСТУ ГОСТ 

2.104-2006, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та методичних рекомендацій до виробничої 

практики. 

Типова структура звіту:  

– титульний аркуш;  

– зміст;  

– з загальна інформація про базу практики (історія і сьогодення); 

– відомості про виробництво за темою практики: схема та опис 

технологічного процесу; основне та допоміжне технологічне обладнання і апарати 

виробництва; індивідуальне завдання; 

– сировина і готова продукція: технічні умови; витратні норми; 

– контроль сировини та готової продукції.  

– техніка безпеки, охорона праці та навколишнього середовища на 

виробництві; 

– додатки: креслення, зразки документації тощо. 

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.  

Захист результатів практичної підготовки здобувачем вищої освіти 

проходить у вигляді захисту звіту з переддипломної практики в комісії з трьох 

науково-педагогічних працівників. Під час захисту здобувач вищої освіти 

протягом 8-12 хвилин презентує результати виконання програми практики, 

повноту зібраних матеріалів для виконання їх у подальшому курсовому 

проектуванні, розуміння технологічного процесу і конструктивних особливостей 

та принципу роботи обладнання за темою практики, відповідає на питання членів 

комісії. За результатами захисту здобувач отримує диференційовану оцінку, яка 

враховує результати проходження практики, оцінку роботи практиканта 
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керівником, якість оформлення і повноту звіту та щоденника, презентацію 

результатів практики, відповіді на питання членів комісії. 

 

Шкала 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 

 

Система оцінювання  
Форма оцінювання Кількість балів Термін 

Захист результатів практики:   

оцінка керівника від бази практики та кафедри  20 за 2 доби до захисту 

оформлення звіту і щоденника 10 під час захисту 

презентація (доповідь) 40 під час захисту 

відповіді на питання комісії 30 під час захисту 

 100  
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Допоміжна 

Регламенти виробництв за темою практики. Спеціальна література за темою 

практики 

 

Інформаційні ресурси 

‒ Електронна бібліотека кафедри хімії та хімічної технології 

високомолекулярних сполук  

‒ Репозиторій ДНУ ім. О. Гончара. URL: 

http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_lessons&id=924 

 

http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_lessons&id=924

