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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Практика є складовою частиною навчального процесу і одним з 

найважливіших етапів підготовки висококваліфікованих фахівців. Навчальним 

планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та 

інженерія» передбачено проходження передатестаційної практики.  

Передатестаційна практика – є завершальним етапом навчання та передує 

виконанню здобувачами вищої освіти кваліфікаційних робіт. Вона передбачає 

узагальнення й удосконалення здобутих ними знань, практичних умінь 

навичок, оволодіння професійним досвідом з метою їх підготовки до 

самостійної трудової діяльності, а також збір матеріалів для виконання 

кваліфікаційних робіт. 

Підставою для організації та проведення проходження передатестаційної 

практики слугують угоди між університетом і тими чи іншими хімічними 

підприємствами (організаціями). Керують роботою студентів на практиці дві 

особи – викладач випускової кафедри та один з провідних спеціалістів від бази 

практики. 

Загальне керівництво проходженням практики здійснює випускова кафедра. 

Перед виїздом на практику співробітники кафедри (керівники), проводять 

інструктаж, на якому знайомлять студентів із завданням практики, принципами 

організації та планування робіт, обов’язками практикантів у виробничих 

умовах, а також рекомендують перелік матеріалів, необхідних для підготовки 

звіту з практики (їх доцільно використати в кваліфікаційній роботі бакалавра). 

Під час проходження передатестаційної практики студенти мають набути 

виробничих навичок із фаху спочатку в умовах виробничої практики, повністю 

та своєчасно виконати програму практики, дотримуватись правил трудового 

розпорядку відповідного підприємства або організації та правил техніки 

безпеки, виконувати вказівки керівників практики, забезпечувати високу якість 

виконуваних робіт, систематично вести щоденник, описуючи виконання 

завдань, зібрати необхідний матеріал для складання звіту про практику. 

Унаслідок проходження передатестаційної практики студент набуває 

здатності самостійного детального вивчення виробничих процесів та 

проведення досліджень безпосередньо на промислових ділянках. У процесі 

діяльності здобувач засвоює фізико-хімічні методи й технології переробки 

сировини для виготовлення продукції хімічного виробництва, алгоритми 

технологічних розрахунків, складання матеріального балансу, зокрема в 

оцінюванні ефективності тих чи інших виробничих ділянок окремих 

підприємств, їхнього впливу на об'єкти довкілля. До того ж практикант має 

встановити відповідність роботи на підприємстві вимогам чинного 

нормативного законодавства; виявити такі види діяльності, що 

характеризуються підвищеним рівнем небезпеки для живих істот; оцінити 

ризики виробництва; а також розвивати здатність розроблення стратегії ведення 

сучасних технологічних процесів. 

 

 



2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Мета практики: сформувати в студента професійні практичні знання, 

уміння і навички на базі вивчення реальних технологічних процесів, 

ефективного застосування та впровадження сучасних методів виробництва з 

огляду на умови діяльності комплексів хімічних підприємств, де передбачено 

раціональне використання сировинних ресурсів, виготовлення якісної 

продукції, окреслення шляхів зниження негативного впливу технологій на стан 

довкілля. 

Завдання практики: набуття  

навичок обґрунтованого вибору раціональних методів переробки сировини 

та використання апаратного обладнання в технологічному процесі окремого 

хімічного виробництва на підприємстві (в організації) з метою підтвердження 

його ефективності, у т. ч. з урахуванням мінімізації обсягу викидів речовин-

забруднювачів у природне середовище, а також вироблення практичних умінь з 

готовністю до використання в роботі лабораторної та інструментальної бази 

отримувати наукові й технічні дані. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Підготовка до практики 
 

База практики – це важливий об’єкт навчального пізнання реальних 

промислових технологій, джерело нових знань, що може бути критерієм 

сприйняття, осмислення, закріплення, виявлення і творчого застосування 

засвоєних комплексних знань у сфері хімічних технологій. 

НТУ «Дніпровська політехніка» завчасно укладає договори з базами 

практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм 

власності) на її проведення. Тривалість дії цих документів зазвичай погоджено 

договірними сторонами від періоду проходження конкретного виду практики 

до п’яти років. 

 

3.2. Бази передатестаційної практики 

 

Передатестаційна практика проводиться на IIІ курсі, після закінчення 

теоретичного навчання в осінньому семестрі; підставою для проведення 

практики є наказ ректора по університету. Тривалість передатестаційної - 2 

тижні (3,0 кредита ЄКТС).  

Базовими підприємствами для набуття практичних знань студентами – 

хіміками-технологами – за чинними договорами визначено промислові 

підприємства хімічної галузіі, де запроваджені ресурсо- й енергозбережні 

хімічні технології, ведеться утилізація і рециклінг відходів. Серед основних 

об’єктів, які виступають стейкхолдерами ОПП спеціальності  161 «Хімічні 

технології та інженерія», кафедра хімії має налагоджені контакти. Назву 

відповідних підприємств та їх реквізитів подано в табл. 1. 



Таблиця 1 – Дані про бази передатестаційної практики 

 

№ 

з/п 

Бази практики Юридична адреса 

1 Державне підприємство “Науково-

виробниче обєднання “Павлоградський 

хімічний завод”  

51402, м. Павлоград, вул. 

Заводська, 44,  

е-mail: dirphz@pkhz.dp.ua 

2 Приватне підприємство  

Випробувальна лабораторія приватного 

підприємства ВЛ ПП «Укрпромсерт», 

49000, м. Дніпро, вул. 

Мандриківська, 336/2 

е-mail:ukrpromsert@gmail.com 

3 Приватне підприємство  

ТОВ «Дніпрпетровська хімічна компанія» 

49000, м. Дніпро, вул. Савченка, 

буд. 38 

е-mail: ibis@ua.fm 

 

На підприємствах, залежно від профілю закладу, проводиться попереднє 

навчання студентів з охорони праці й техніки безпеки відповідно до 

технологічного процесу, який буде вивчатися. Цей захід передбачає вступний 

інструктаж, спеціальні заняття, первинний інструктаж на робочому місці. 

Форму проведення заходів з техніки безпеки визначено правилами 

внутрішнього трудового розпорядку кожного об’єкта. 

Перед кожним практикантом поставлено мету виконати окреслені нижче 

завдання передатестаційної практики. 

– Детально розглянути питання раціонального і комплексного 

використання сировинних ресурсів, особливості технології виготовлення 

хімічної продукції, поводження з промисловими відходами, опрацювати 

відомості про очищення стічних вод, зокрема про замкнений цикл оборотних 

вод, визначити зміст заходів підтримання балансу екологічного стану 

заводських територій, поліпшення економічних показників. 

Аби опанувати комплекс практичних умінь, зокрема у виконанні загальних 

типових технологічних завдань студент має ретельно дотримуватись таких 

рекомендацій: 

– вести щоденник практики (його дані можуть бути використані в 

кваліфікаційній роботі на здобуття ступеня бакалавра); 

– виконувати індивідуальне завдання, отримане від керівника практики; 

− володіти навичками письмової та усної професійної комунікації, 

визначати проблеми й передбачати їх логічне вирішення; 

− розуміти основні закономірності вибору та обґрунтування екологічно 

безпечних, ресурсоефективних і енергозбережних хімічних технологій; 

− демонструвати здатність до аналізу проблемних питань реалізації 

хімічних технологій та розробки технічних підходів до їхнього вирішення; 

− визначати напрями переробки сировини, задіяної в хімічних процесах, а 

також утворених при цьому корисних компонентів відходів; 

– на підставі понятійно-термінологічних основ хімії, хімічних законів, 

опрацювання навчальної та наукової літератури обґрунтовувати висновки, 

формулювати професійні рекомендації, розробляти заходи для вирішення 

https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=49010%2C%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%2C%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%90%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202-%D0%91&is_addr=true
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=49010%2C%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%2C%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%90%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202-%D0%91&is_addr=true
mailto:ibis@ua.fm


сучасних технологічних і природоохоронних проблем окремого хімічного 

виробництва на підприємстві проходження практики; 

− демонструвати навички застосування знань для розуміння раціонального 

обґрунтування методів і технологій зберігання, транспортування сировини, її 

переробки, виготовлення продукції хімічного виробництва, видалення, 

утилізації його відходів; 

– оформити звіт про практику, захистити його на кафедрі й затвердити в 

керівника практики від підприємства. 

Після проходження практики студенти повинні сформувати такі 

професійні навички та вміння: 

– контрольні – виконання технічного обстеження роботи хімічного 

підприємства (організації) на відповідність вимогам чинного нормативного 

законодавства; контролювати вміст й обсяги відходів; 

– інженерні – визначення видів діяльності хімічного підприємства, що 

мають підвищену небезпеку і створюють ризики для довкілля;  

– технічні – використання інформаційних технологій і сучасної 

комп’ютерної техніки з метою створення баз даних та обробки інформації; 

– просвітницькі – популяризування фахових знань і природоохоронних 

заходів у всіх сферах суспільної діяльності; 

– управлінські – уміння розробляти стратегію і тактику управління 

техногенною безпекою. 

Під час проходження практики студент має можливість реалізувати свій 

професійний потенціал у самостійному виконанні важливих технічних завдань, 

проявити набуті навички під час планування й прогнозування шляхів 

підвищення ефективності окремої хімічної технології. 

 

3.3. Керівництво роботою студентів під час практики 

 

Загальне керівництво передатестаційною практикою бакалаврів здійснює 

випускова кафедра. 

Практика відбувається під контролем двох керівників від університету та 

підприємства. 

Перший відвідує студента на підприємстві, контролює виконання завдань 

згідно з програмою практики, перевіряє проходження ним інструктажу та 

навчання з охорони праці, забезпечення належних умов роботи й побуту, а 

також правильність ведення записів у щоденнику, хід виконання 

індивідуального завдання і збору інформаційних матеріалів. 

Другий призначається з числа провідних спеціалістів відповідного 

напряму діяльності наказом керівника підприємства. Він організовує та 

контролює роботу студента відповідно до програми практики, забезпечує 

навчання й інструктаж з охорони праці, здійснює нагляд за безпекою умов 

перебування у цехах та на території хімічного підприємства. Після закінчення 

практики керівник дає письмовий відгук про роботу студента під час практики, 

який є обов’язковим елементом звіту. 



3.4. Правила охорони праці та цивільної безпеки під час проходження 

практики 

 

До обов’язків студента під час проходження передатестаційної практики 

входять такі: 

– знати й виконувати вимоги нормативних актів та інструкцій з охорони 

праці для осіб відповідних професій; 

– уміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту 

від впливу шкідливих речовин; 

– виконувати вимоги охорони праці, передбачені правилами внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства; 

– проходити ознайомлення з технологічними процесами під безпосереднім 

контролем керівника практики від підприємства; 

– не відвідувати без дозволу керівника практики від підприємства 

промислові об’єкти, приміщення, перебування в яких не передбачено 

програмою; 

– у разі виникнення аварійної ситуації чи аварії на промисловому об’єкті 

має негайно повідомити керівника практики від підприємства і діяти відповідно 

до правил поведінки в надзвичайних умовах. 

Якщо студент порушив правила охорони праці чи внутрішнього 

розпорядку підприємства, питання щодо подальшого проходження практики 

вирішується керівництвами підприємства та університету. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Ведення щоденника практики 

 

Для закріплення знань, набутих у теоретичному циклі навчання, студент 

протягом усього періоду практики обов’язково повинен вести щоденник. Аби 

інформація в цьому документі була змістовною та системною, записи належить 

робити щодня. Кожен запис починається з дати, плану виконання робіт. 

Щоденник входить до складу звітних документів про практику, тому 

виконується на аркушах паперу формату А4. 

У щоденнику передатестаційної практики необхідно відобразити такі 

дані: 

– стислий зміст інструктажу з охорони праці; 

– візуальні спостереження, ескізні рисунки й схематичні зображення 

робочих місць та апаратно-технічного обладнання технологічних процесів; 

– результати розгляду сировинно-ресурсних потоків, що мають місце в 

конкретному хімічному виробництві (з позицій раціональності, економічності, 

екологічності); 

– опис і характеристику видів готової продукції; 

– розрахунки матеріального балансу витрат сировинних речовин; 

– аналіз кількості й складу відходів і викидів з можливісю оцінювання 

потенціалу для їхньої утилізації; 



– висвітлення науково-прикладних характеристик проблем аналізованого 

хімічного виробництва та шляхів їхнього вирішення; 

– аналіз результатів вивчення хіміко-технологічних процесів на 

виробничій дільниці підприємства з метою формування рекомендацій для 

підвищення ефективності роботи, у т. ч. з використанням природоохоронних 

заходів (власні висновки). 

 

4.2. Індивідуальне завдання 

 

Призначене кожному студентові індивідуальне завдання має на меті 

детальне вивчення одного чи кількох питань, пов’язаних з виробничою 

діяльністю хімічного підприємства. 

Завдання з передатестаційної практики в цілому включає опис загальних 

питань (пункти 1 – 2) та індивідуальне завдання, що зосереджує детальну 

характеристику процесу хімічного виробництва (пункти 3 – 10), його 

приблизний зміст такий: 

1) загальні відомості про хімічне підприємство; 

2) відомості про технологічний процес відповідно до спеціалізації 

підприємства; 

3) принципова схема технологічного процесу на виробничій дільниці; 

4) основні види сировини, задіяні в технологічному процесі; 

5) основні типи обладнання, застосовані в технологічній схемі 

виробництва; 

6) характеристика автоматичної системи керування технологічним 

процесом; 

7) характеристика лабораторно-аналітичного комплексу контролю 

сировинних матеріалів та якісних показників готової продукції;  

8) номенклатура готової продукції; 

9) відомості про наявність відходів виробництва; 

10) способи утилізації відходів. 

У процесі проходження практики діяльність студента має такий зміст: 

– закріплення теоретичних знань з вивчених дисциплін; 

– ознайомлення з необхідною проектною, конструкторською, 

технологічною, організаційною, технічною та діловою документацією 

конкретної виробничої дільниці підприємства; 

– детальний розгляд технологічного процесу на конкретній виробничій 

дільниці підприємства, його оснащення основним та допоміжним обладнанням, 

зокрема режимів перебігу процесів і роботи технологічного обладнання та 

засобів енергозабезпечення; 

– вивчення складу сировини, що застосовується в технологічному процесі, 

та її кількісних та якісних характеристик відповідно до виду продукції; 

– аналіз методів вхідного контролю сировини та визначення характеристик 

готової продукції; 

– ознайомлення з системою контролю технологічних параметрів і 



керування технологічним процесом; 

– виявлення складу відходів та наявних способів їхньої утилізації. 

Для опанування системи практичних умінь в умовах реального 

виробництва студент має проводити такі види діяльності: 

– виконувати індивідуальне завдання, отримане від керівника практики; 

– вести щоденник практики; 

– користуючись понятійно-термінологічним апаратом спеціальності, 

опрацювати навчальну й наукову літературу, застосовувати набуті знання для 

розроблення технічних заходів і пропозицій щодо вирішення сучасних проблем 

хімічного виробництва, відповідно до теми завдання; 

– описати технологічний процес з поданням технологічної схеми і 

використанням основного обладнання, зазначенням кількості робочих місць, 

персоналу; 

– подати відомості про параметри режимів (tº, Р, τ, G та ін.) роботи 

основного технологічного обладнання та засобів енергозабезпечення (у формі 

таблиці); 

– охарактеризувати сировину та допоміжні речовини, що 

використовуються в технологічному процесі, враховуючи їхню кількість, 

якість, потребу в попередній підготовці (бажано у формі таблиці з описом); 

– виконати розрахунок матеріального балансу відповідно до заданого 

обсягу виробничої продукції; 

– побудувати принципові схеми контролю технологічних параметрів 

виробництва та керування технологічним процесом; 

– подати інформацію про готову продукцію, враховуючи її кількісні та 

якісні характеристики й можливість подальшого використання; 

– охарактеризувати відходи виробництва, їхню кількість, хімічний склад, 

оцінити можливість подальшої утилізації або знищення, описати способи 

утилізації відходів та вплив цього процесу на довкілля; 

– уміти визначати техніко-економічну ефективність технологічного 

процесу; 

– зібрати й систематизувати матеріали практики (для можливості 

виконання кваліфікаційної роботи); 

– оформити звіт, затвердити його в керівника практики від підприємства, 

засвідчивши його підпис печаткою цього підприємства, отримати письмовий 

відгук про практику.  



4.3. Перелік матеріалів для звіту про практику 

 

4.3.1. Загальні відомості про виробничий процес 

 

В основі сучасних хімічних технологій лежать процеси фізико-хімічної 

трансформації сировинних матеріалів. Відповідно до особливостей перебігу 

кожен процес може бути періодичним або безперервним. 

На підставі обробки зібраних даних про технологічний процес 

(виробництво) або результати лабораторно-аналітичного контролю параметрів 

хімічної технології студент має побудувати принципову схему процесу й 

описати її елементи. 

 

4.3.2. Приклади побудови схеми конкретного технологічного процесу 

 

Реалізацію технології хімічного виробництва можна подати у вигляді 

узагальненої типової принципової технологічної схеми. 

Хімічні технології можуть різними залежно від використання тих чи інших 

сировинних речовин, кількості виробничих стадій і параметрів їхнього 

перебігу. Протягом кожної технологічної стадії сировина послідовно набуває 

форми готового продукту завдяки утворенню проміжних речовин. 

Керуючись схемою технологічного процесу, розраховують його 

матеріальний баланс відповідно до кожної стадії, визначають кількісні 

переміщення матеріальних потоків, оцінюють технологічну, економічну й 

екологічну ефективність певної хімічної технології. 

Хіміко-аналітичний контроль сировинних матеріалів, проміжних 

продуктів, відходів і якості готового продукту здійснюють у спеціальних 

промислових лабораторіях за допомогою стандартизованих пристроїв та 

приладів, користуючись загальноприйнятими методами (зокрема визначають 

параметри вологості, зольності матеріалу, його елементарний склад, 

концентрацію компонентів у речовинах, енергетичні й технологічні показники). 

Наприклад, принципову схему конструкційного оформлення процесу 

виробництва енергонасиченої речовини (тротилу) на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Технологічна схема виробництва енергонасиченої речовини 

(тротилу): 
1 – нітратори; 2 – сепаратори; 3 – змішувачі; 4 – резервуар для відпрацьованої кислоти; 5 – 

промивальні колони; 6 – сушильна ванна; 7 – барабан для лускування тротилу; 8 – ваги 



Схема нітрування толуолу для виготовлення тротилу включає сім стадій, 

у кожній з яких є спеціальні пристрої – нітратор і сепаратор. На перших двох 

стадіях відбувається протитечійне нітрування толуолу з утворенням 

мононітротолуолу, а протягом наступних п’яти – синтез ді- й тринітротолуолу. 

Нітратор має U-подібну форму, в одному його коліні поміщено турбіну 

нагнітання, яка проштовхує рідину вниз і піднімає її на висоту 20 – 25 см у 

сусідньому коліні. Обидва коліна з’єднані вгорі й унизу. Емульсія від верхнього 

з’єднання переходить у сепаратор, звідки нітропродукт потрапляє в наступний, 

а кислота в попередній нітратор. При цьому відбувається рециркуляція кислоти 

між сепаратором і нітратором однієї стадії, що знижує кількість нітропродукту. 

Нітрування здійснюють за допомогою олеуму (96 % Н2SO4) та 60 %-ї нітратної 

кислоти. Відпрацьовану кислоту після нітрування на другій стадії звільняють 

від оксидів азоту шляхом повітряного продування, що дозволяє знизити 

окиснювальні процеси та запобігати комплексоутворенню толуолу з 

нітрозілсульфатною кислотою на першій стадії нітрування. Завдяки цьому 

можна здійснювати протитечійне нітрування толуолу з утворенням 

мононітротолуолу, використовуючи відпрацьовану кислоту з другої стадії. 

Технологічні параметри процесу подано в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Параметри технологічного процесу виготовлення тротилу 

 

Назви параметрів 
Номер нітратора 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура, оС 40 50 70 80 87 92 100 

Склад нітрувальної суміші, % 

мас. 

       

H2SO4 68,9 71,6 81,4 87,1 87,2 87,5 88,0 

HNO3 0,5 3,0 4,0 6,0 10,9 14,2 16,0 

HNO2 0,3 4,0 5,6 5,9 1,9 0,3 – 

H2O 30,3 25,0 9,0 1,0 – – – 

Фактор нітрувальної активності, 

% 

69,3 74,3 95,6 96,6 98,0 100 101,7 

Витрата сировини на синтез 1000 кг очищеного тротилу, кг 

Толуол 450 

Нітратна кислота 1230 

у т. ч. в нітраторах: 

№ 2, 3 і 4 660–700 (60 %-на HNO3) 

№ 5, 6 і 7 500–570 (96–99 %-на HNO3) 

Сульфатна кислота (25 – 40 %-й олеум, подається тільки в нітратор № 7) 1600 

 

 

Використання описаної схеми дає реальний вихід енергонасиченої 

речовини (тротилу), що становить 87 % від теоретичного. 



4.3.3. Відомості про відходи виробництва  

 

Зосереджують перелік видів відходів продукту виробництва, визначають 

їхню природу й місце утворення, кількісну та якісну характеристики, фізико-

хімічні властивості і класи небезпеки. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Структура звіту про практику 

 

Рекомендовано складати звіт про передатестаційну практику майбутніх 

бакалаврів, орієнтуючись на матеріал табл. 2. 

Таблиця 2  

Структура і зміст розділів звіту про передатестаційну практику 

 

№ з/п Розділи Кількість сторінок 

1 Титульний аркуш звіту (додаток В) 1 

2 Направлення на практику (додаток А) 1 

3 Індивідуальне завдання (додаток Д) 3…5 

4 Щоденник практики (додаток Б) 15…20 

5 Висновки та пропозиції 1…2 

6 Перелік зібраних матеріалів 1…2 

 

Як зазначалось вище, студент протягом усього періоду практики веде 

щоденник, повний обсяг якого належить включати до звіту. Звіт доцільно 

закінчувати критичним аналізом діяльності конкретного підприємства 

(технологічного процесу), висновками й пропозиціями щодо поліпшення 

показників технологічного процесу та екологічної ситуації. Текстові й графічні 

матеріали надалі можуть бути використані у виконанні кваліфікаційній роботі. 

У звіті необхідно приділити увагу опису раціоналізаторських пропозицій 

студента, якщо вони мали місце. 

 

5.2. Захист звіту про практику 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання її 

програми та індивідуального завдання в письмовій формі. Звіт оцінюється 

спочатку керівником від підприємства. 

Разом з іншими документами, що передбачені програмними вимогами в 

університеті (щоденник, характеристика та інше), звіт подається на 

рецензування керівникові практики від університету. 

Звіт (з диференційованою оцінкою) студент захищає на засіданні комісії, 

призначеної завідувачем кафедри. До її складу можуть входити декан 

факультету і завідувач кафедри, керівники практики від університету, а коли це 

можливо – від баз практики. 



Комісія приймає диференційний залік у терміни, визначені наказом про 

практику, але це має відбутись не пізніше десятиденного періоду після її 

закінчення. Диференційована оцінка за виробничу практику вноситься в 

заліково-екзаменаційну відомість, індивідуальний навчальний план (залікову 

книжку) студента. У разі отримання незадовільної оцінки під час складання 

заліку студентові надається можливість скласти його повторно після належного 

доопрацювання звіту й індивідуального завдання. Одержання незадовільної 

оцінки з практики вже під час ліквідації заборгованості перед комісією означає 

відрахування студента з університету. 

Диференційована оцінка за практику встановлюється з урахуванням 

коефіцієнтів для визначення балів у системі ЄКTС (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Оцінювальні коефіцієнти за передатестаційну практику 

 

Вид робіт Бали 

Робота на практиці 0,1 

Ведення щоденника практики 0,4 

Повнота виконання індивідуального завдання 0,3 

Наявність графічних матеріалів 0,2 

Якість оформлення звіту і його захист 0,2 

 

Оцінка за практику відноситься до результатів наступної сесії і 

враховується під час призначення стипендії. Після захисту звіт залишається на 

кафедрі і зберігається 5 (3) років. Студент, який не виконав програму практики 

без поважних причин або отримав негативний відгук підприємства чи 

незадовільну оцінку, може бути відрахований з університету. 

Підсумки організації і проходження всіх видів практики здобувачами 

вищої освіти, пропозиції щодо їх подальшого вдосконалення щорічно 

обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики 

підбиваються на засіданнях вчених рад факультетів. 

 

  



5.3. Критерії оцінювання результатів роботи студента за програмою 

передатестаційної практики  

 

Оцінювання результатів практики студентів проводиться за 100-бальною 

шкалою з обов’язковим переведенням бальних оцінок до інстутиційної шкали. 

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і залікової 

книжки здобувача вищої освіти за підписом керівника практики від кафедри. 

Робота і звітні матеріали практики оцінюється на відмінно (90-100), якщо 

студент виявив достатній обсяг знань і вмінь, зібрав необхідні матеріали, в яких 

висвітлено технологічний процес і параметри виробництва певного виду 

продукції, надані відповідні графічні схеми, дана розширена якісна і кількісна 

характеристика виливу на довкілля, а також за допомогою сучасних методів 

визначена можливість конструктивного удосконалення виробничих вузлів, що 

являють собою джерела забруднення і є небезпечними для природного 

середовища; причому завдання виконано ретельно й самостійно, матеріал 

викладено в логічній послідовності, продемонстровано точність і чіткість мови, 

відсутність складних мовних помилок різного роду, а власні висновки студента 

відповідають темі завдання. 

Робота і звітні матеріали практик заслуговують оцінку добре (74–89), якщо 

студент залучив до виконання завдання аналоги традиційних технологій; 

продемонстрував якість оформлення роботи, самостійність її виконання, власні 

висновки студента відповідають темі завдання; технологічні розрахунки 

виконано, але виявлено знання й уміння у межах навчальної програми; при 

цьому в тексті роботи було зафіксовано деякі лексичні помилки, нечіткість 

мови. 

Робота і звітні матеріали практик оцінюються на задовільно (60–63) тоді, 

коли в поданому студентом матеріалі щоденника виявлено суттєві змістові й 

лексичні помилки, а в тексті звіту зафіксовано помилки різного роду, але 

студент під час проходження практики виявив знання й уміння в межах 

навчальної програми без достатнього їхнього логіко-аналітичного осмислення. 

Робота і звітні матеріали практик заслуговують оцінку незадовільно (35–

59) з можливістю її повторного виконання, якщо поданий студентом матеріал 

щоденника практики не відповідає темі завдання, у ньому допущено 

принципові змістові й лексичні помилки, розрахунки не здійснено, тобто 

студент не виявив певних знань і вмінь у межах навчальної програми. 

Оцінку незадовільно (1–34) студент отримує, коли відзив про 

проходження практики негативний. На запитання студент не дає правильні 

відповіді. Програма практики виконана не в повному обсязі. 

Оцінка за практики відноситься до результатів наступної сесії і 

враховується в призначенні стипендії. Студент, який не виконав програму 

практики без поважних причин або отримав негативний відгук підприємства чи 

незадовільну оцінку під час захисту звіту про практику, відраховується з 

університету. 
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Додаток А 

Місце кутового штампа  

закладу вищої освіти 

 

КЕРІВНИКУ 

 підприємства 

       ________________________________ 

      ________________________________ 

       ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 Згідно з договором про співробітництво та організацію взаємовідносин 

від  

« »          20   року, який укладено між НТУ «Дніпровська політехніка» і 

____________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

 

направляємо на практику студентів   ІІІ   курсу, які навчаються за спеціальністю 

 161 «Хімічні технології та інженерія»        

____________________________________________________________________ 

 

 Назва практики  Передатестаційна 

 Строки практики  з  „_____” ______________________  20____ року 

          по  „_____” _____________________  20 ____ року 

 

Керівник практики від НТУ «ДП» ____________      _______________________ 
       (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Декан факультету НТУ «ДП»      _________ _____________________ 
(підпис)                               (ПІБ)  



Додаток Б 

Форма № Н-6.03 

 

 

 

 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 

Передатестаційна 
(назва практики) 

Студента(ки) ________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет __________________________________________________ 

 

Кафедра ____________________________________________________ 

 

Ступінь вищої освіти _________________________________________ 

 

Спеціальність________________________________________________ 

 

_________ курс,  група _______________________________________ 
                               (шифр групи) 

 

 

 

Керівник практики від НТУ «ДП»    _____________________________ 
       (посада, прізвище та ініціали) 

 

 

 

Керівник від підприємства                ______________ 
                                                      (підпис)  



Продовження дод. Б 

 

Календарний графік проходження передатестаційної 

практики 

 

 № 

з/п 
Назви робіт 

(індивідуальне завдання) 

Тижні проходження 

практики 

Відмітки про 

виконання 

1 2 3 4 5  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Керівник практики 

від університету:                                    ___________________________________ 
                                                                                                 (підпис)                            (прізвище та ініціали)  



Закінчення дод. Б 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             _________________            __________________ 
                                 (підпис)                                     (прізвище та ініціали) 

 

Висновок керівника від закладу вищої освіти про проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку «____»_______________20____року 

 

Оцінка: 

за інституційною шкалою_____________________________ 
                                                            (прописом) 

кількість балів _____________ 
                                                                       (цифрами ) 

 

Керівник практики  

від вищого навчального закладу ____________________________________ 
                                                                              (підпис)                                     (прізвище та ініціали) 

 

Завідувач кафедри                        ____________________________________ 
                                                                                                 (підпис)                                      (прізвище та ініціали)  



Додаток В 

Зразок титульного аркуша звіту 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

 

 

Кафедра хімії  

 

 

 

ЗВІТ 

про передатестаційну практику 

за програмою підготовки бакалавра 

 

спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» 

 

на тему:              

              

 

 

Виконавець: 

студент групи        група    
                                (ПІБ, підпис)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник від університету          
      (підпис, науковий ступінь, посада, прізвище, ініціали) 
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