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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Атестаційна інженерна переддипломна практика є завершенням 

навчального процесу в умовах виробництва, сприяє поглибленому засвоєнню 

теоретичних курсів, формує конкретне уявлення про спеціаліста на виробництві, 

сприяє виявленню критичного сприйняття великої кількості різної інформації. 

Атестаційна інженерна переддипломна практика повинна бути нерозривно 

пов‟язана з наміченим дипломним проектом або дипломною науково-дослідною 

роботою. Підприємства для проходження практики позначаються після вибору 

студентом теми дипломного проекту. Переддипломна практика є в той же час 

однією з форм додаткового зв‟язку навчального закладу з підприємством. 

Згідно з навчальним планом і з урахуванням спеціалізації студентів 

атестаційна інженерна переддипломна практика проводиться в кінці 9-го семестру 

і продовжується 5 тижнів на одному з підприємств з виробництва будівельних 

матеріалів, виробів і конструкцій. Підприємства повинні бути оснащені сучасним 

технологічним, транспортним, контрольно-вимірювальним та іншим 

устаткуванням. Базами практики можуть бути заводи залізобетонних конструкцій, 

заводи силікатних виробів автоклавного твердіння, гіпсових, вапняно-гіпсових, 

шлакобетонових та інших виробів і конструкцій, високомеханізовані полігони з 

виробництва залізобетонних виробів і конструкцій (блок-кімнат, труб та ін.), а 

також підприємства з виробництва заповнювачів, стінових, оздоблювальних та 

ізоляційних матеріалів і виробів. 

В умовах діючого підприємства студент повинен підібрати вихідні дані для 

розробки дипломного проекту з затвердженої теми, провести науково-дослідну 

роботу, отримати та узагальнити дані ефективних технологій виробництва 

будівельних матеріалів і виробів. 

На допомогу студентам, які проходять практику, в даних вказівках 

наводиться список рекомендованих джерел інформації, який включає підручники, 

навчальні посібники, довідники та нормативні документи. 

Державні стандарти та інші нормативні документи приведені за станом на  

1 січня 2012 р. 



 

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

АТЕСТАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Керівництво атестаційною інженерною переддипломною практикою 

 

Загальна відповідальність за організацію та проведення практики студентів 

покладена на ректора університету. 

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюється кафедрою 

фізико-хімічної механіки та технології будівельних виробів і матеріалів. 

Керівники практики, які виділяються кафедрою, до її початку виїжджають 

на підприємство для підготовки до приїзду студентів, узгодження та організація 

умов для виконання ними програми практики. 

Керівники практики студентів від університету повинні: 

 забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед виїздом 

студентів на практику; 

 провести інструктаж про порядок проходження практики, з техніки 

безпеки (додаток А); 

 здійснюють контроль за забезпеченням підприємствами нормальних 

мов праці студентів, а також за проведенням інструктажів з охорони праці та 

техніки безпеки; 

 забезпечують високу якість проходження практики студентами згідно 

з навчальним планом та програмою; 

 надають оперативну допомогу, проводять консультації із збирання 

матеріалів для звіту, виконання індивідуального завдання та складання звіту. 

Підприємства, які є базами практики, організовують і проводять практику 

студентів відповідно з положенням та програмою практики. Це забезпечує 

найбільшу ефективність її проходження. 

Відповідальність за організацію практики на підприємстві покладається на 

керівника практики від підприємства. 

Загальне керівництво практикою студентів покладається на одного з 

провідних робітників або висококваліфікованих спеціалістів, які затверджені 

наказом керівника від підприємства. 

Керівник практики студентів від підприємства: 

 здійснює загальне керівництво студентами; 

 підбирає досвідчених спеціалістів як керівників практики студентів в 

цеху, відділі, лабораторії та ін.; 

 спільно з керівником практики від університету організовує і 

контролює проведення практики студентами відповідно навчального плану та 

програми; 

 дотримується календарного графіка проходження практики, який 

узгоджено з університетом; 



 

 забезпечує якісне проведення інструктажів з охорони праці й техніки 

безпеки; 

 залучає студентів у загальну роботу колективу підприємства; 

 надає поточну допомогу із збирання матеріалів для звіту про 

проходження практики; 

 залучає студентів до науково-дослідної і раціоналізаторської роботи; 

 контролює дотримання практикантами трудової дисципліни та 

здійснює облік роботи студентів; 

 звітує перед керівництвом підприємства за організацію і проведення 

практики. 

Він також є членом комісії з прийому диференційних заліків під час захисту 

звітів про проходження практики студентами. Керівник практики студентів від 

підприємства може у разі необхідності накласти стягнення на практикантів, які 

порушують правила внутрішнього розпорядку, а також повідомити про це 

ректору університету. 

 

1.2 Обов’язки студентів під час проходження 

атестаційної інженерної переддипломної практики 

 

Студент під час проходження практики зобов‟язаний: 

 повністю виконувати завдання, яке передбачене програмою практики; 

 підпорядковуватись діючим на підприємстві правилам внутрішнього 

розпорядку; 

 строго дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та 

виробничої санітарії; 

 брати участь в науково-дослідній та раціоналізаторській роботі; 

 нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі 

штатними працівниками; 

 нести відповідальність за виконану роботу та її результати на одному 

рівні зі штатними працівниками підприємства; 

 записувати необхідні цифрові матеріали, робити ескізи, зарисовки та 

ін. 

По закінченні практики студент повинен надати керівникам практик від 

університету та підприємства письмовий звіт про виконання всіх завдань і скласти 

диференційний залік про проходження практики у терміни, встановлені 

кафедрою. 

 

 

 



 

1.3  Порядок складання та оформлення звіту, 

підведення підсумків та проведення заліків 

 

Звіт є самостійною роботою студента, який підводить підсумок його 

діяльності в період атестаційної інженерної переддипломної практики. Це 

основний документ, за яким визначається якість роботи студента на практиці, 

його здібності до самостійного рішення інженерних та інших задач виробництва, 

до технічного мислення. 

Об‟єм звіту повинен складати приблизно 40…50 сторінок тексту, зокрема 

об‟єм НДРС – не менше 15…20 сторінок. 

Звіт рекомендується складати згідно з ДСТУ 3008-95 та  

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Технічний звіт з практики може бути написано від руки чорнилом або 

виконаний з використанням комп‟ютерної техніки на одній стороні аркушу 

формату А4 (297×210 мм). 

Під час оформлення звіту необхідно дотримуватися вимог ЄСКД. 

Розмірності вживаних одиниць вимірювання і параметри наводяться в 

міжнародних одиницях. 

Текст звіту висловлюється в безособовій формі літературною мовою, 

коротко і грамотно. В ньому необхідно посилатися на використані джерела 

інформації згідно з ДСТУ 3008-95 або ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, вказувати джерела 

найбільш важливих відомостей, формул, довідникових даних. 

Звіт повинен містити необхідний ілюстративний матеріал, фотографії, 

креслення, схеми, графіки та ін. у вигляді вклейок або окремих листів, мати 

титульний лист, зміст. 

Технічний звіт підписується студентом, завіряється керівниками практики 

від підприємства та університету і представляється на кафедру. 

Після перевірки звіту студент здає диференційований залік з практики 

комісії, в яку входять керівники практики від університету, підприємства. 

Диференційований залік з практики виставляється за стобальною шкалою з 

оцінками відмінно, добре, задовільно або незадовільно. Оцінка визначається як 

закруглена середня арифметична величина, що одержана розподілом суми балів 

за захист основних елементів звіту на число оцінюваних частин: 

 

6

.... 61 OO
Оцінка , 

 

де  1O =0…100 – повнота освітлення основних питань у звіті про проходження 

практики; 

 2O =0…100 – виконання індивідуального завдання; 



 

3O =0…100 – ілюстрування матеріалу звіту; 

4O =0…100 – якість оформлення звіту; 

5O =0…100 – творча активність та науково-дослідна робота; 

6O =0…100 – відповіді на питання комісії під час захисту звіту. 

 

Оцінка “відмінно” (А) виставляється студенту, який виявляє особливі 

творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті 

знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.  

Оцінка “відмінно” виставляється при отриманні студентом на захисті 

90…100 рейтингових балів. Рівень компетентності високий (творчий). 

Оцінка “дуже добре” (В) виставляється студенту, який вільно володіє 

вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи 

і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна. 

Оцінка “дуже добре” виставляється при отриманні студентом на захисті 

82…89 рейтингових балів. Рівень компетентності достатній (конструктивно-

варіативний). 

Оцінка “добре” (С) виставляється студенту, який вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в 

цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження 

думок. 

Оцінка “добре” виставляється при отриманні студентом на захисті  

74…81 рейтингових балів. Рівень компетентності достатній (конструктивно-

варіативний). 

Оцінка “задовільно” (D) виставляється студенту, який відтворює значну 

частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; 

з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 

Оцінка “задовільно” виставляється при отриманні студентом на захисті 

64…73 рейтингових балів. Рівень компетентності середній (репродуктивний). 

Оцінка “достатньо” (Е) виставляється студенту, який володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні. Рівень компетентності середній (репродуктивний). 

Оцінка “достатньо” виставляється при отриманні студентом на захисті 

60…63 рейтингових балів. Рівень компетентності середній (репродуктивний). 

Оцінка “незадовільно” (FX) виставляється студенту, який володіє 

матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу. 



 

Оцінка “незадовільно” виставляється при отриманні студентом на захисті 

35…59 рейтингових балів. Рівень компетентності низький (рецептивно-

продуктивний). 

Оцінка “незадовільно” (F) виставляється студенту, який володіє матеріалом 

на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об‟єктів. 

Оцінка “незадовільно” виставляється при отриманні студентом на захисті 

1…34 рейтингових балів. Рівень компетентності низький (рецептивно-

продуктивний). 

 

Залік приймають, як правило, в день закінчення практики на виробництві. 

Студент, що не склав залік у встановлений термін, виставляється оцінка 

„незадовільно”. 

Студенти, які одержали незадовільні оцінки в результаті несумлінного 

ставлення до практики, виявлення під час захисту повної непідготовленості за 

програмою або ті, які не виконали програму атестаційної інженерної 

переддипломної практики, направляються на повторне складання заліку або 

вивчення дисципліни. 

 

2 ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

 

2.1 Мета і задачі практики 

 

Робочим навчальним планом напряму 7.06010104 спеціальності „Технології 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” передбачено проходження 

атестаційної інженерної переддипломної практики в лютому-березні протягом  

5-ти тижнів після закінчення теоретичного навчання на 4 курсі (180 годин –  

5 кредитів ЄКТС). Форма угоди для проходження практики наведена в додатку Б. 

Для проходження атестаційної інженерної переддипломної практики 

студент повинен надати направлення (додаток В) та повідомлення (додаток Г) на 

практику, щоденник з практики, яке є основною підставою проходження практики 

на підприємстві за темою дипломного проекту. 

Основною метою атестаційної інженерної переддипломної практики є 

докладне ознайомлення зі всіма технологічними переділами, аналіз їх позитивних 

та негативних сторін, технічної, організаційної та економічної доцільності, 

можливих резервів та шляхів найбільш швидкого та доцільного їх використання. 

Атестаційна інженерна переддипломна практика теоретично підготовлених 

студентів старших курсів повинна стати закріпленням ними своєї освіти в умовах 

діючого виробництва, сприяти виробленню в них організаторських навичок 

роботи з людьми, практичних прийомів використання сучасної техніки та 

технології при вихідних будівельних матеріалах та напівфабрикатів. 



 

Атестаційна інженерна переддипломна практика студентів на 

підприємствах повинна забезпечити тісний зв'язок університету з життям, 

підвищення якості підготовки до рівня, який дозволяє повноцінно їм працювати 

на виробництві після закінчення університету. 

Проходячи атестаційну інженерну переддипломну практику студент 

повинен звернути увагу на наступне: докладно ознайомитися з номенклатурою 

виробів, які випускаються заводом, оцінити їх технологічність; намагатися 

запропонувати деякі корегування виробів, як наприклад, заміну тришарових 

панелей одношаровими, які спрощують розпалубку, фаски, готові каркаси, зняття 

з випуску окремих нестандартних виробів, підвищення спеціалізації 

підприємства. 

При розгляданні організації складів заповнювачів, цементу та арматурної 

сталі та інших матеріалів необхідно проаналізувати ступінь механізації цих 

складів; стан очистки вагонів після їх розвантаження від залишків заповнювачів 

та цементу, надійність розділення заповнювачів на окремі фракції, цементу – по 

заводах-виготовителях та активності, арматурної сталі – за видами і марками. 

Необхідно також перевірити якість матеріалів, які потрапляють на завод та 

можливі шляхи їх покращення. 

Під час роботи в бетонозмішувальному цеху студент повинен звернути 

особливу увагу на точність дозування матеріалів, на перехід від 

напівавтоматичного керування дозаторами на автоматичні, на прийоми 

урахування вологості заповнювачів, на постійність укладання бетонної суміші, що 

виготовляється, а також на однорідність міцності бетону нормального твердіння. 

Для арматурного цеха необхідно проаналізувати поточність виробничих 

операцій, механізацію та доставку арматурної сталі, виготовлення арматурних 

каркасів підвищеної заводської готовності, їх доставку в формувальних цех та ін. 

У процесі формування виробів необхідно особливу увагу звернути на 

скорочення тривалості циклу формування за рахунок розбивки його на окремі 

операції (наприклад, для конвеєрної або агрегатно-поточної організації 

виробництва), скорочення часу тривалості подачі бетонної суміші, установки 

арматури та закладних деталей (наприклад, для касетно-стендової організації 

виробництва). 

Необхідно також знати використані виробництвом усі можливості 

отримання повної заводської готовності виробів з обробки його поверхні 

безпосередньо в процесі формування. 

Також необхідно проаналізувати та надати рекомендації щодо теплової 

обробки виробів з точки зору можливого їх граничного скорочення. Повинна бути 

розглянута ступінь механізації агрегатів теплової обробки, а також автоматизація 

режиму теплової обробки. 

В цілому по заводу необхідно проаналізувати техніко-економічні показники 

та інше. 

Достатня теоретична підготовка до початку атестаційної інженерної 

переддипломної практики та тривалий строк її дозволяють студенту під час 

практики вирішити наступні задачі: 



 

 послідовно та критично вивчити технологічні процеси основного 

виробництва та допоміжних служб; 

 ознайомитися з технологічним і транспортним обладнанням заводу та 

умовами його експлуатації; 

 вивчити організацію праці виробництва, структуру підприємства; 

 вивчити в конкретних умовах економіку підприємства та засоби 

планування роботи підприємства; 

 отримати навички в керуванні роботою окремого обладнання, 

агрегатів, а також в керуванні роботою окремих підрозділів заводу, в керівництві 

роботою бригади, зміни; 

 вивчити улаштування та оцінити технічний рівень технологічного 

обладнання, яке експлуатується; 

 ознайомитися з правилами технічної експлуатації обладнання, 

властивостями та областю застосування матеріалів, які використовуються при 

виробництві бетонної суміші, збірних залізобетонних виробів і конструкцій, 

заповнювачів, стінових та оздоблювальних матеріалів і виробів; 

 ознайомитися з роботою лабораторії, ВТК і метрологічною службою 

підприємства, з методами виявлення і усунення браку; 

 вивчити діючу нормативну і технічну документацію. 

З часу залучення студентів на роботу і до припинення практики на них 

розповсюджується трудове законодавство, правила праці та діючі на даному 

підприємстві правила внутрішнього розпорядку. 

В результаті проходження атестаційної інженерної переддипломної 

практики студент повинен знати: 

 типи і структуру підприємства по виробництву будівельних 

матеріалів, виробів та конструкцій; 

 основні положення по проектуванню технологічних процесів 

виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; 

 послідовність виконання технологічних операцій виробничих 

процесів; 

 характеристику вихідної сировини та напівфабрикатів; 

 технологічний аналіз номенклатури виробів та галузь їх застосування 

 діючі стандарти, будівельні норми, СНиП, технологічні умови та 

вимоги по контролю якості вихідної сировини, технологічних переділів, готової 

продукції; 

 засоби інтенсифікації технологічних процесів виробництва виробів та 

конструкцій; 

 основні засоби та способи автоматизації і механізації виробничих 

процесів; 

 заходи щодо техніки безпеки, охорони праці і охорони навколишнього 

середовища на підприємстві; 

 функції відділу головного технолога, права та обов‟язки технолога 

заводу, цеха, ділянки; 



 

 функції заводської лабораторії та ВТК, їх права, обов‟язки. 

Повинен одержати навики: 

 рішення поставлених виробничих задач з найменшими затратами 

праці та найбільшою ефективністю; 

 управління роботою окремих служб та підрозділів заводу: ВТК, 

лабораторії, виробничого відділу; 

 оцінки рівня механізації та автоматизації праці за виконуваним 

виробничим завданням; 

 аналізу та оцінки науково-технічного рівня застосованого 

технологічного, транспортного та інших видів обладнання і техніки; 

 організації роботи обладнання та засобів малої механізації при 

виконанні основних технологічних операцій та управління роботою окремих 

установок, агрегатів, пультів, контрольно-вимірювальних приборів та 

обчислюємої техніки; 

 оцінки якості виконуваних робіт за усіма операціями технологічного 

процесу, готової продукції, напівфабрикатів та їх компонентів; 

 роботи з нормативною документацією (робочими кресленнями, 

технологічними картами, технічними умовами, будівельними нормами, 

стандартами та ін.); 

 оцінки виконання завдання на робочому місці та оформлення звітної 

документації; 

 виявлення резервів підвищення ефективності та якості виробництва 

виробів та будівельних матеріалів; 

 економічного аналізу та методів планування роботи підприємства. 

 

2.2 Зміст практики 

 

Атестаційну інженерну переддипломну практику студенти проходять на 

одному з підприємств з виготовлення: 

 збірних бетонних та залізобетонних виробів та конструкцій; 

 стінових, оздоблювальних, теплоізоляційних, гідроізоляційних та 

акустичних матеріалів і виробів для індустріального будівництва; 

 штучних та природних заповнювачів для бетону. 

Програма атестаційної інженерної переддипломної практики передбачає 

вивчення студентами наступних питань технології виробництва базового 

підприємства. 

1 Тип і структура підприємства. Генеральний (ситуаційний) план, склад 

цехів основного виробничого та допоміжного призначення, конструктивно-

планувальні рішення основного корпусу, взаємозв‟язок між цехами, вантажні 

потоки сировинних матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції, постачання 

підприємству електроенергією, водою, парою, стислим повітрям, паливом. 



 

2 Характеристика вихідної сировини та напівфабрикатів, що 

використовуються у виробництві (в‟яжучі матеріали, заповнювачі, арматура, 

добавки та ін.), їх відповідність діючим стандартам та іншим нормативним 

документам. 

3 Номенклатура продукції, яка випускається, та її характеристика за 

технологічними картами на виріб або конструкцію. 

4 Технологічна схема виробництва та режими виконання технологічних 

операцій. 

5 Технологічні режими обробки будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій. 

6 Оснащення підприємства технологічним, транспортним обладнанням, 

апаратурою, обчислювальною технікою, контрольно-вимірювальними приладами 

та інструментами, а також питання механізації і автоматизації виробничих 

процесів. 

7 Способи контролю технологічних процесів і якості матеріалів, 

напівфабрикатів, готової продукції. Стандартизація. Метрологія. Діюча система 

контролю якості. 

8 Технологічні карти на вироби та конструкції. 

 

2.3 Раціоналізаторська робота 

 

Під час проходження атестаційної інженерної переддипломної практики 

кожен студент повинен проявити творчий підхід до виконуваної роботи, 

невід‟ємним елементом якої повинна бути раціоналізаторська діяльність. 

Кожний студент повинен зробити внесок у вдосконалення вживаних 

прийомів робіт, пристроїв або матеріалів і запропонувати нові для базового 

підприємства практики технічні рішення, що передбачають зміну конструкції 

виробів, технології виробництва і вживаної техніки або зміна складу матеріалу, 

корисні для даного підприємства (економічно ефективні, що підвищують 

продуктивність праці або коефіцієнт корисної дії, поліпшують умови праці та ін.). 

 

3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА 

 

Програма атестаційної інженерної переддипломної практики передбачає 

індивідуальний підхід до її проходження при складанні і захисті звіту з практики. 

Для більш детального опрацювання та підготовки переддипломних 

матеріалів студенти отримують у керівника практики від університету 

індивідуальне завдання на виконання робіт дослідницького характеру, тому що 

формування спеціалістів широкого профілю поєднується з підготовкою 

спеціаліста-дослідника. При виконанні індивідуального завдання пропонується 



 

проведення самостійної роботи з елементами НДРС з конкретної теми, яка 

вибирається відповідно з індивідуальним календарним планом проходження 

практики. Теми для розробки пропонують викладачі – керівники практик від 

університету. Виконання даної роботи супроводжується вивченням учбової та 

спеціальної літератури, періодичних видань з конкретного питання, а також 

використанням результатів критичного аналізу роботи підприємства та окремих 

технологічних ліній, які вказані в щоденнику практики. 

Порядок виконання НДРС наступний: 

 викладення суті питання за літературними джерелами; 

 описання дійсного положення на підприємстві з даного питання; 

 зіставлення та аналіз результатів вивчення питання за літературними 

джерелами та дійсного положення на підприємстві; 

 викладення конкретних рекомендацій з підвищення ефективності та 

оптимізації технологічного процесу, з питань раціоналізації. 

 

Для індивідуальної роботи НДРС студент-практикант може запропонувати 

керівнику практики обрану ним тему. 

 



 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1 ДСТУ Б А.1.1-12-94. Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни 

та визначення. 

2 ДСТУ Б А.1.1-16-94. Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення. 

3 ДСТУ Б А.1.1-17-94. Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни 

та визначення. 

4 ДСТУ Б А.1.1-29-94. Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Мастики покрівельні, гідро– і пароізоляційні і приклеюючи. Терміни 

та визначення. 

5 ДСТУ Б А.1.1-36-94. Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Гіпс та інші місцеві в‟яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та 

визначення. 

6 ДСТУ Б А.1.1-53-94. Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення пористості. Терміни і 

визначення. 

7 ДСТУ Б А.1.1-58-95. Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. В‟яжучі 

системи. Терміни та визначення. 

8 ДСТУ Б А.2.4-2-95. СПДС. Умовні графічні позначення і зображення 

елементів генеральних планів та споруд транспорту. 
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ДОДАТОК А 

 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 Інструкція складена на основі вимог СНиП ІІІ-4-80* „Техника 

безопасности в строительстве.” та ДБН А.3.2-2-2009 „Охорона праці і промислова 

безпека в будівництві”. 

 Відповідальність за техніку безпеки покладена на керівника практики 

– викладача ХНУБА. 

 

2 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Керівник практики – викладач ХНУБА повинен провести інструктаж 

щодо техніки безпеки зі студентами, які проходять практику, з реєстрацією цього 

інструктажу у відповідному журналі з підписами студентів та підписом керівника 

практики. 

2.2 Керівник практики не повинен допускати до практики студентів, які 

не пройшли інструктаж щодо техніки безпеки. 
 

3 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

Під час знаходження на будівельному майданчику студенти повинні носити 

захисні каски та спецодяг. 

Забороняється студентам під час ознайомлення з технологічним 

обладнанням втручатися в управління ним. Студенти повинні при цьому 

знаходитися на відстані не ближче ніж 3 м від діючих машин та механізмів, поза 

зоною дії вантажопідіймального обладнання під час виконання ним технологічних 

операцій. 

Студентам заборонено знаходитись на шляхах дії внутрішньозаводського 

транспорту; наближатися до будь-яких струмопровідних частин 

електропостачання ближче ніж на 3 м; до зварювальних апаратів; до відкритих 

колодязів інженерних комунікацій; знаходитися біля штабелів складованих 

будівельних матеріалів; палити на території підприємства. 

 

4 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ 

НА ВИПАДОК АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

4.1  Керівник практики з підприємства у випадку надзвичайної ситуації 

повинен негайно вживати необхідні заходи, за необхідності викликати швидку 

допомогу та повідомити про ситуацію керівника практики з університету. 

4.2  Керівник практики повинен негайно вивести групу студентів з 

об'єкта, а потерпілим надати першу невідкладну допомогу. 



 

ДОДАТОК Б 

Форма № Н-7.01 
 

УГОДА №___________ 

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

місто ______________________________   “______” _________________20_____ р. 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                         
(повне найменування навчального закладу) 

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(посада, прізвище та ініціали) 

що діє на підставі__________________________________________________________________, 

                                                                    
(статут або доручення) 

і, з другої сторони,__________________________________________________________________ 

                                                       
(назва підприємства, організації, установи) 

(далі – база практики), в особі ________________________________________________________ 

                                                                                       
(посада, прізвище та ініціали)

 

__________________________________________________________________, що діє на підставі 

__________________________________________________________________________________ 

                                                         
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів: 

 

1. База практики зобов„язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

 

№ 

з/п 

Шифр і назва  

напряму підготовки, 

спеціальності 

Курс Вид 

практики 

Кількість 

студентів 

Строки практики 

початок закінчення 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про 

прибуття на практику студента (ів). 

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 

практикою. 

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не 

допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та 

майбутній спеціальності. 

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 

Проводити обов„язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі  

потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, 



 

запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, 

встановленими для штатних працівників. 

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 

можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 

технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий 

навчальний заклад. 

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в 

котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

1.9. Додаткові умови __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Вищий навчальний заклад зобов„язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо 

вони сталися з студентами під час проходження практики. 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов„язків щодо організації 

і проведення практики згідно з законодавством про працю  України. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у 

встановленому порядку. 

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з 

календарним планом. 

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному 

закладу. 

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки: 

Навчального закладу __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Бази практики ________________________________________________________________ 

 

 

 

Підписи та печатки: 

 

Вищий навчальний заклад: 

                     ___________ ______________ 
                                       (підпис)              (прізвище та ініціали) 

 

 М.П.     “_____” _____________ 20___ року 

База практики: 

                _________ ________________ 
                          (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 

М.П.      “_____” _____________ 20___ року 

 

 

 
 Примітки: 

1. Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства, установи та вищого 

навчального закладу про проведення практики студентів. 

2. Формат бланка А4 (210 297 мм), 2 сторінки. 

 

 



 

ДОДАТОК В 

Форма № Н-7.02 
Місце кутового штампа 

вищого навчального закладу 

 

КЕРІВНИКУ 

       ________________________________ 

      ________________________________ 

       ________________________________ 
 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

/є підставою для зарахування на практику/ 

 

Згідно з угодою від „____” ______________________ 20____ року № ______, 

яку укладено з _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 (повне найменування підприємства, організації, установи)  

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом 

підготовки (спеціальністю) _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Назва практики ____________________________________________________ 

 Строки практики  з „___” ______________________________    20 ___ року 

           по „___” ______________________________    20 ___ року. 
 

Керівник практики від кафедри, циклової комісії ____________________________ 

______________________________________________________________________ 
      (посада, прізвище, ім‟я, по батькові) 
 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

М.П.           Керівник практики ВНЗ _____________  _____________________ 
                                                                                             (підпис)                             (прізвище та ініціали) 

 

 Примітки: 

1. Форма служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, 

установою, організацією. 

2. Формат бланка № А5 (148 210 мм), 2 сторінки. 



 

ДОДАТОК Г 

Форма № Н-7.04 
 

Кутовий штамп 

(підприємства, 

організації, установи) 

 

Надсилається у вищий навчальний заклад 

не пізніше як через три дні після прибуття 

студента на підприємство (організацію, установу) 

/початку практики/ 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

студент ___________________________________________________________________ 
    (повне найменування вищого навчального закладу) 

__________________________________________________________________________ 
                                                         (прізвище, ім‟я, по батькові) 

__________________________________________________________________________ 
                     (курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність)) 

прибув „___” __________  20___ року до _______________________________________ 
                                                                               (назва підприємства, організації, установи) 

і приступив до практики. 

Наказом по підприємству (організації, установі) від „____” _____________ 20___ року 

№_____  студент _________________________ зарахований на посаду ______________ 

__________________________________________________________________________ 
                                           (штатну, дублером, штатну роботу, практикантом) 

__________________________________________________________________________ 
                                                             (штатні посади  назвати конкретно) 

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено __________ 

__________________________________________________________________________ 
                                                           (посада, прізвище, ім‟я, по батькові) 

Керівник підприємства (організації, установи) __________________________________ 

______________________    __________________________________________________ 
                        (підпис)                                                                 (посада, прізвище, ім‟я, по батькові) 

Печатка (підприємства,                            “____”____________ 20____ року 

організації, установи) 

 

Керівник практики від вищого навчального закладу 

___________________________________________________________________________ 
                                               (назва кафедри, циклової комісії) 

______________________    __________________________________________________ 
                        (підпис)                                                                 (посада, прізвище, ім‟я, по батькові) 

“____”___________20____ року 
 

Примітки: 

1. Форма засвідчує прибуття студента на практику згідно з направленням. Вказується 

посада, на яку призначений студент, та керівник практики відповідно до наказу підприємства, 

установи, організації. 
2. Формат бланка А5 (148 210 мм), 1 сторінка.
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