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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною 

здобуття вищої освіти в університеті за другим (магістерським) рівнем і 

проводиться на відповідно оснащених базах університету, а також на сучасних 

підприємствах і в організаціях будівництва та будівельної індустрії всіх форм 

власності. 

Діюча в університеті система безперервного технічного, практичного й 

виробничого навчання поєднує всі форми й види професійно-практичної 

підготовки студентів. 

Система практичної підготовки студентів, які здобувають вищу освіту для 

отримання освітнього ступеня «Магістр», передбачає проходження таких 

практик: 

− на першому курсі – науково-дослідну практику на тему 

магістерської роботи на будівельних підприємствах, в науково-дослідних і 

проектних організаціях і установах – 225 годин (7,5 кредитів ECTS); 

− на другому курсі – педагогічну практику на базі кафедри фізико-

хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів і кафедри 

української мови та мовної підготовки іноземних громадян – 90 годин  

(3 кредити ECTS). 

У даних методичних вказівках розглядаються загальні питання щодо 

організації, проведення та підбиття підсумків з проходження науково-дослідної 

практики студентами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 

Практики проводяться кафедрою фізико-хімічної механіки та технології 

будівельних матеріалів і виробів. 

У період проходження практики студенти зобов’язані перебувати в 

визначений розпорядком дня час на закріплених для цього місцях під 
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керівництвом викладачів від університету або призначених керівників від 

підприємства, регулярно відвідувати заняття і з’являтися на роботу, виконувати 

програму практики та індивідуальні завдання керівників практики, 

дотримуватися, в першу чергу, техніки безпеки, внутрішнього й трудового 

розпорядку організації виробничої бази практики, а також правил охорони 

праці та навколишнього середовища. 

Загальне керівництво (організаційне й навчально-методичне) здійснює 

керівник практики від університету (кафедри), який спільно з керівником 

практики від підприємства, організації або виробництва вибирає й підготовлює 

об’єкти баз практики для виконання програми, бере участь у формуванні 

спеціалізованих ланок, груп, бригад, контролює хід виконання програми 

практики і здійснює облік відвідування, бере участь у роботі комісії з 

підведення підсумків практики, приймає захист звіту та виставляє 

диференційований залік з практики за шкалами національною, ECTS та 

університету оцінки знань та вмінь студента. 

Безпосереднє керування студентами під час практики покладається на 

постійно працюючих фахівців (майстрів, виконробів, провідних інженерів, 

керівників лабораторій, ВТК і т.п.) підприємств – баз практики згідно з діючим 

положенням та законодавством (додаток А). 

Направлення студентів на практику здійснюється наказом ректора 

університету, а прийом на базу практики – наказом керівника підприємства 

(бази) практики відповідно до чинного договору (додатки Б-Г). 

 

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Основною метою практики є: опанування студентами сучасних методів, 

форм організації та знарядь праці в галузі майбутньої професії; формування у 

студентів на базі отриманих в університеті знань, професійних вмінь та навичок 
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для прийняття самостійних рішень під час виконання службових обов’язків у 

реальних ринкових та виробничо-будівельних умовах; виховання потреби 

систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній 

діяльності будівельного виробництва. 

До компетентностей, яких має набути студент у результаті проходження 

практик належать: 

1 Здатність обирати і використовувати відповідне обладнання, 

інструменти та методи. 

2 Уміння поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних 

завдань. 

3 Здатність демонструвати розуміння застосовуваних методик і методів, 

а також їх обмеження. 

4 Здатність демонструвати розуміння нетехнічних наслідків інженерної 

практики. 

5 Здатність демонструвати майстерність і навички щодо виконання 

лабораторних робіт. 

6 Здатність демонструвати розуміння проблем, пов’язаних зі здоров’ям, 

безпекою і правовими питаннями, а також відповідних обов’язків інженерної 

практики, соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, 

відповідальності та обов’язків щодо дотримання кодексу професійної етики і 

норм інженерної практики. 

7 Здатність демонструвати знання щодо управління проектами та бізнес-

практиками, зокрема, щодо оцінювання ризиків і управління змінами, а також 

бути в курсі їх обмежень. 

8 Здатність ефективно працювати індивідуально і в якості члена 

команди. 

9 Можливість використовувати різноманітні методи для ефективної 

комунікації з інженерним співтовариством і суспільством узагалі. 
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10 Здатність розпізнавати необхідність і самостійно навчатися протягом 

життя. 

11 Здатність продемонструвати розуміння широкого міждисциплінарного 

контексту інженерії. 

Під час здобуття вищої освіти на отримання освітнього ступеня 

«Магістр» студенти зобов’язані: 

− на першому курсі – пройти науково-дослідну практику на тему 

магістерської роботи на будівельних підприємствах; в науково-дослідних і 

проектних організаціях і установах; ознайомитися з передовими методами і 

прийомами в будівельних і науково-дослідних організаціях; зібрати й 

систематизувати матеріали для успішного виконання магістерської роботи; 

− на другому курсі – пройти педагогічну практику на базі кафедри 

фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів і 

кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян; 

ознайомитися з передовими освітніми технологіями; набути науково-

педагогічного досвіду. 

Необхідні заходи, спрямовані на досягнення поставлених цілей і завдань 

практики, практичного засвоєння теоретичного матеріалу конкретного етапу 

навчання наведено в програмах та методичних вказівках до проходження 

практик для студентів другого (магістерського) рівня здобуття вищої освіти 

відповідно до навчальних планів, освітніх програм та освітньо-кваліфікаційних 

характеристик спеціальності. 

З дозволу кафедри і деканату студенти можуть самостійно підбирати 

місце проходження практики і пропонувати його для затвердження наказом та 

для використання в практичній підготовці фахівця. 

Для студентів-іноземців бази практики передбачаються відповідно до 

контракту або договору щодо підготовки фахівців і можуть бути розташовані 

як на територіях країн-замовників фахівців, так і в межах України. 
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2 ЗМІСТ ПРАКТИК 

 

2.1 Загальні вимоги 

 

Згаданий вище перелік практик студентів передбачає безперервність і 

послідовність їх проведення для одержання необхідного і достатнього обсягів 

практичних знань і вмінь згідно з освітнім ступенем «Магістр». Для 

спеціальності з урахуванням спеціалізації навчальним планом передбачаються 

певні види практик, їхні форми, тривалість та час проведення. Перелік практик 

та терміни їх проведення кафедрою для студентів спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів» наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Характеристика практик відповідно до навчального плану 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 

 

Назва 
практики 

Навчаль- 
ний курс/ 
семестр 

Тривалість 
практики 
(тижнів / 
годин / 

кредитів 
ECTS) 

Час 
проведення 

(місяць) 
Примітка 

1 2 3 4 5 

Освітній ступінь «Магістр» 

Науково-дослідна 1/2 5/225/7,5 Червень Під керівництвом 
наукового керівника 
кафедри ФХМ та 
ТБМВ 

Педагогічна 2/3 2/90/3 Вересень Під керівництвом 
викладачів кафедр 
ФХМ та ТБМВ, 
української мови 
та мовної підготовки 
іноземних громадян 
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Під час проходження практики студенти можуть залучатися до надання 

допомоги базі практики. Однак така робота повинна носити організований 

характер. 

Залучення студентів до надання допомоги базі практики за характером 

виконуваної роботи повинне відповідати профілю навчання і за тривалістю не 

заважати виконанню навчальних завдань. Студенти повинні дотримуватись 

установлених на базі практики правил охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежної безпеки, обов’язково проходити нормативні інструктажі 

(вступний і на робочому місці). 

 

2.2 Індивідуальні завдання 

 

Перед початком проходження кожної з практик студенту видається 

індивідуальне завдання, після виконання якого він повинен набути вмінь і 

навичок щодо самостійного розв’язання виробничих, наукових та 

організаційних проблемних питань, використовуючи знання з пройденого в 

процесі навчання теоретичного матеріалу. 

На першому курсі магістерської підготовки під час проходження 

студентами науково-дослідної практики індивідуальні завдання пов’язані із 

підбором вихідних даних для розробки магістерської роботи, проведення 

науково-дослідних робіт, узагальнення даних щодо ефективних технологій 

виробництва будівельних матеріалів і виробів. 

Мета практики на виробництві – ознайомлення у виробничих умовах із 

технологією будівельного матеріалу (виробу), що є об’єктом удосконалення, а 

також остаточне формулювання теми магістерської роботи та уточнення 

вихідних даних для її виконання. 

Під час проходження практики студент зобов'язаний виконати 

наступні завдання: 
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1 Ознайомитися з підприємством (основні структурні підрозділи, 

номенклатура продукції, програма розвитку тощо). 

2 Всебічно вивчити технологію виробництва, необхідне обладнання, 

системи управління агрегатами, технологічними процесами та виробництвом у 

цілому, прийняту систему контролю якості, вимоги охорони праці та 

навколишнього середовища, економічні показники, зокрема, собівартість 

продукції. 

3 Вивчити об'єкт удосконалення – технологію, технічні 

характеристики, обладнання, основні технологічні та техніко-економічні 

показники, технологію, армування. 

4 Проаналізувати недоліки об'єкта вдосконалення, обґрунтувати 

необхідність і доцільність удосконалення технології. 

5 Ознайомитися з досвідом провідних спеціалістів підприємства,  

результатами науково-дослідних робіт та пропозиціями місцевих 

раціоналізаторів і винахідників з удосконалення технології об'єкта, обговорити 

з ними ті заходи щодо вдосконалення, які заплановані для реалізації у 

магістерській роботі. 

Зміст. Як правило, вперше студент відвідує підприємство та оформляє 

практику на ньому в присутності керівника від університету, який контролює 

проведення необхідних інструктажів і надає поради щодо організації подальшої 

роботи. 

Керівник від підприємства контролює та організовує роботу практиканта 

на підприємстві, сприяє вирішуванню завдань виробничої практики студентом 

в збиранні матеріалу для звіту та магістерської роботи, перевіряє звіт про 

виробничу практику та оцінює роботу практиканта у відгуку. 

Вивчення студентом підприємства, технології виробництва й об'єкта 

вдосконалення проводиться шляхом спостережень, спілкування з робітниками 

підприємства та роботи з технічною документацією – регламентом або 

технологічною картою, технічними описаннями тощо. У разі неможливості 
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ознайомлення з фактичними економічними показниками, слід зібрати доступну 

техніко-економічну інформацію щодо питомих витрат ресурсів та цін на них, 

кількості робітників, рівня заробітної плати тощо.  

Основна увага приділяється аналізу технології, що вдосконалюється, 

виявленню її недоліків, а також визначенню доцільності й можливості 

реалізації (впровадження) того напрямку вдосконалення, який запланований до 

реалізації в магістерській роботі. Бажано одержати на підприємстві деякі 

креслення: генеральний план підприємства, технологічну карту, технологічну 

схему, плани і розрізи цехів тощо. Під час збирання матеріалів слід керуватися 

«Методичними вказівками до виконання магістерської роботи», а також 

вказівками керівників практики. Під час виробничої практики можуть бути 

організовані навчальні заняття (бесіди, лекції) провідних спеціалістів та 

керівного персоналу бази практики, а також екскурсії на інші підприємства на 

тематику, пов'язану з базовим виробом. 

Під час виробничої практики практикант повинен здати звіт для 

перевірки керівником практики від виробництва. Після перевірки до звіту 

потрібно внести необхідні виправлення та забезпечити його належне 

оформлення для захисту. 

Мета науково-дослідної практики – формування навичок щодо 

проведення експериментальних досліджень. 

Під час проходження практики студент зобов'язаний виконати 

наступні завдання: 

1 Взяти участь у підготовці експериментальних досліджень (розробка 

методики, підготовка зразків та матеріалів тощо). 

2 Безпосередньо виконати експериментальну роботу. 

3 Обробити та проаналізувати одержані експериментальні дані. 

4 Складати звіт про проведення досліджень. 

Зміст. Науково-дослідна практика проходить, як правило, в одній із 

лабораторій кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних 
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матеріалів і виробів під керівництвом основного керівника, який організує 

проведення експериментальних досліджень, або в заводській лабораторії під 

керівництвом завідуючого лабораторією. 

Перед проведенням експериментів керівники проводять загальний 

інструктаж щодо порядку та графіка роботи, а уповноважений на це 

співробітник кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних 

матеріалів і виробів проводить інструктаж щодо техніки безпеки, який 

фіксується у відповідному журналі. 

Перші серії експериментів практикант виконує в присутності основного 

керівника, який дає настанови щодо організації подальшої роботи. Далі студент 

готує та проводить експерименти під наглядом лаборанта, аспіранта або 

співробітника кафедри ФХМ та ТБМВ. 

На другому курсі магістерської підготовки під час проходження 

педагогічної практики виконуються індивідуальні завдання, пов’язані із 

впровадженням інновацій у навчальний процес. 

Метою педагогічної практики є формування у студентів педагогічних 

умінь і навичок у результаті ознайомлення з аудиторною та позааудиторною 

роботою кращих викладачів університету, а також у результаті самостійного 

проведення навчального заняття в академічній групі. 

Практика є логічним завершенням вивчення теоретичної дисципліни 

«Педагогіка вищої школи» і включає пасивну та активну педагогічну практику. 

У період педагогічної практики особлива увага приділяється формуванню у 

майбутніх магістрів практичних навичок і вмінь, які забезпечують ефективність 

викладацької діяльності. 

Під час проходження педагогічної практики вирішуються завдання, 

пов'язані: 

− із закріпленням педагогічних знань, стимулюванням інтересу до 

педагогічної діяльності, виявленням здібності до викладацької діяльності та 

бажання працювати викладачем; 
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− із формуванням навичок та вмінь щодо відслідковавання й аналізу 

навчально-виховної діяльності викладача; 

− із формуванням вмінь і навичок щодо реальної педагогічної 

діяльності, а насамперед навичок самостійного проведення навчальних занять в 

академічній групі; 

− із використанням різноманітних педагогічних методів і прийомів, 

які активізують пізнавальну діяльність, розвиток організаторських і виховних 

навичок. 

Завдання практики вирішуються шляхом: 

− ознайомлення практикантів із методичним досвідом і системою 

навчальної роботи провідних викладачів; 

− підготовки до заняття (дидактичного проектування): визначення 

мети й завдань, конкретизація змісту навчання, підбір методів і прийомів 

навчання, складання плану й конспекту заняття, підготовки наочних посібників 

і т.д. 

− проведення заняття, його контролю й оцінювання (організації 

дидактичного процесу, під час якого здійснюється засвоєння змісту навчання, 

мотивації навчання, сприйняття й осмислення нової інформації, закріплення й 

застосування знань, а також самоаналізу практикантом його педагогічної 

діяльності; 

− оцінювання діяльності практиканта викладачем групи й 

керівниками практики. 

Програма педагогічної практики включає вступний семінар, пасивну та 

активну практики, підсумковий семінар. 

Пасивна практика передбачає відвідування аудиторних навчальних 

занять провідних викладачів та самостійну роботу студентів під керівництвом 

викладача, а також аналізування таких занять. 

У ході проходження пасивної практики практикант веде конспект 

відвідуваних занять і проводить їх аналіз. 
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Під час проходження пасивної практики практикант повинен: 

− засвоїти основні принципи планування навчально-виховної роботи; 

− навчитися аналізувати заняття; 

− уміти спостерігати за ходом заняття, виявляти його основні етапи, 

визначати мету, зміст і способи діяльності викладача й студентів; 

− засвоїти схему аналізування заняття і спиратися на неї у ході 

відслідковавання й обговорення занять; 

− фіксувати хід заняття (проводити хронометраж різних етапів 

діяльності викладача й студентів, виконуючи помітки щодо застосовуваних 

засобів навчання; 

− самостійно аналізувати заняття, спираючись на схему й 

аргументуючи свої відслідковування, а також робити висновки на базі аналізу; 

− засвоїти вимоги щодо складання конспекту заняття; 

− навчитися користуватися різними видами технічними засобами 

навчання (ТЗН); 

− уміти аналізувати навчальну літературу за фахом. 

Активна практика передбачає дидактичне проектування заняття 

(визначення мети, завдань, вивчення наукової літератури, обрання методів і 

прийомів організації заняття, обрання ТЗН, наочних посібників, дидактичних 

матеріалів); складання конспекту заняття (вивчення наукової й методичної 

літератури, конкретизація змісту, підбір дидактичних матеріалів); проведення 

залікового заняття – лабораторної або практичної роботи з будь-якої 

дисципліни; обговорення проведених занять. 

У період проходження активної педагогічної практики практиканти 

повинні навчитись володіти такими вміннями й навичками: 

− складати конспект заняття на основі навчальної програми 

дисципліни й вивчення особливостей групи; 
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− уміти виділити методичне завдання окремого заняття і забезпечити 

його вирішення за допомогою відповідних прийомів роботи, технічних і 

наочних засобів, навчального матеріалу; 

− уміти правильно дозувати навчальний матеріал на заняттях і 

обирати форму навчання відповідно до методичних завдань; 

− уміти співвідносити структуру заняття з його метою та 

навчальними завданнями; 

− застосовувати набуті навички щодо ведення навчальної 

документації (плани й конспекти лекцій, журнал групи). 

− проводити заняття відповідно до розробленого конспекту, 

застосовувати навички педагогічного спілкування: 

− створювати й підтримувати мотивацію навчання; 

− організовувати на заняттях обставини, якіб сприяли ефективному 

засвоєнню навчального матеріалу; 

− створювати й підтримувати на заняттях творчу атмосферу; 

− правильно організовувати спілкування та взаємодію учнів; 

− гнучко змінювати своє поводження на заняттях залежно від 

обставин (реакція студентів, виникнення незапланованих обставин, труднощів 

тощо); 

− контролювати і свідомо регулювати свою мову на занятті 

відповідно до рівня розуміння учнів; 

− користуватися технічними й наочними засобами навчання. 

− виконувати самоаналіз проведеного заняття. 

Під час підготовки до заняття практикант повинен: 

− чітко формулювати мету та навчальні завдання заняття, обирати 

форму його проведення і структуру; 

− засвоїти відповідну технічну, нормативну й методичну літературу, 

конкретизувати зміст заняття, підібрати або підготувати необхідні дидактичні 
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матеріали, технічні засоби навчання (ТЗН), наочні посібники, роздавальний 

матеріал; 

− скласти план заняття та розгорнутий конспект за темою з основних 

положень навчального матеріалу, підготувати перелік питань для закріплення 

матеріалу; 

− підготувати у необхідній кількості роздавальний матеріал; 

− чітко визначити обсяг розрахунків, які повинні виконати студенти 

під час заняття; 

− розробити критерії оцінювання виконаних розрахунків. 

Після проведення залікового заняття практикант перевіряє виконані 

студентами розрахунки й оцінює роботу кожного студента на занятті, а також 

проводить самоаналіз заняття з визначенням переваг і недоліків та 

самооцінювання. По завершенню проводиться обговорення заняття у 

присутності викладача, який проводить практичні заняття з дисципліни в 

обраній академічній групі, та керівників практики від обох кафедр. 

 

2.3 Інформаційне забезпечення 

 

У програмах з кожного виду практики наводиться перелік технічної 

літератури та нормативних документів, необхідних для засвоєння та 

використання кожним студентом під час виконання програми практики. 

Програму проходження науково-дослідної та педагогічної практик 

складено відповідно до закону України «Про вищу освіту», «Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 

затвердженого наказом Міністерства освіти України № 93 від 08.04.1993 р., 

Наказу Міністерства освіти і науки України №1/9 – 398 від 01.08.2005 р., 

«Рекомендацій про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», ухвалених рішенням Вченої ради ІІТЗО від 24 квітня 2013 року 
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(протокол № 5) – К.: 2013», «Положення про проведення практики студентів 

Харківського національного університету будівництва та архітектури». – 

Харків: ХНУБА, 2014. 

 

2.4 Методичні рекомендації щодо проведення практики 

 

Програма з кожного виду практики передбачає рекомендації щодо її 

проведення. Оцінювання виконання програми практики здійснюється за 

кредитно-трансферною системою організації навчального процесу. Кредитно-

трансферна система передбачає оцінювання результатів проходження практики 

за шкалами університету, національною та ECTS. 

Згідно з кредитно-трансферною системою організації навчального 

процесу кожна практика є окремим модулем, виконання її програми  

оцінюється до 100 балів за шкалою вищого навчального закладу та відповідним 

рівнем оцінювання за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Відповідність оцінювання знань студента за шкалами 

університету, національною та ECTS 

 
Оцінювання за 

шкалою університету  
Оцінювання за ECTS 

Оцінювання за 
національною шкалою 

90-100 А Відмінно 
82-89 В 
74-81 С 

Добре 

64-73 D 
60-63 Е 

Задовільно 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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Своєчасність, ритмічність, послідовність і якість виконання програми 

практики студентом оцінюється за двома змістовими модулями з відповідним 

оцінюванням кожного модуля за шкалою університету, національною шкалою 

та шкалою ECTS. 

Перелік методичних рекомендацій залежить від специфіки навчання 

студентів, особливостей виробничих баз, на яких вони, в більшості випадків, 

проходять практику, від досвіду організації проведення практик та від ряду 

інших чинників. 

Рекомендується складати, оформляти та захищати звіти про проходження 

практики в завершальний період терміну практики, переважно, на базовому 

підприємстві. 

 

3 ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Керівник практики повинен ознайомити студентів з прийнятою в 

університеті, на кафедрі та на базі практики системою поточного й 

підсумкового контролю виконання окремих складових (змістових модулів) і 

загального об’єму (модуля) програми практики. 

На базах практики існує встановлений режим роботи, контроль часу 

початку й закінчення роботи, правила ведення поточних записів і складання 

підсумкового звіту. 

На кафедрі фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів 

і виробів для окремих видів практики встановлено порядок ведення студентом 

щоденника практики, складання ним звіту та представлення його до захисту. 

У процесі проходження всіх видів практики студент зобов’язаний 

дотримуватися встановлених в університеті та на базі практики режимів 

роботи, мати на увазі, що керівниками від бази практики і кафедри 

університету ведеться облік відвідування і об’єму виконаної роботи відповідно 

до програми практики. 
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На третій день після початку практики керівник практики від кафедри 

зобов’язаний письмово повідомити завідувача кафедри та декана про студентів, 

що не з’явилися па практику. Після чого з’ясовуються причини неявки на 

практику і приймається відповідне рішення. Студенти, що запізнилися на 

практику допускаютться до її проходження лише з дозволу декана. 

 

4 ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

 

У програмі з кожного виду практики наводяться вимоги до написання 

проходження практики: його обсягу, наявності в ньому основних розділів, 

послідовності викладення матеріалу, правил оформлення тощо. У звітах 

потрібно стисло й конкретно описти роботу, виконану студентом особисто. 

У звіті про проходження практики недозволяється дослівне 

переписування матеріалів бази практики, а саме: матеріалів щодо історії бази, 

технічних описів, змісту нормативних документів та ін. Також не дозволяється 

цитування використовуваних джерел інформації за відсутністю необхідності на 

це та без посилання на джерела інформації відповідно до діючого державного 

стандарту. 

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час проходження практики й 

підготовки звіту, студентам відводиться 2-3 дні на останньому тижні терміну 

практики. 

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. 

Аркуші звіту повинні бути зшиті. Оформлення звіту повинне відповідати 

вимогам діючих стандартів до звітних матеріалів та системи ЄСКД. Зразок 

оформлення титульного аркуша звіту наведено в додатку Д. 
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У випадках, якщо студент проходить практику за угодою з 

підприємством, програма практики і зміст звіту можуть складатися 

індивідуально з урахуванням угоди про цільову підготовку фахівця. 

Звіт перевіряється і затверджується керівниками практики від базового 

підприємства і кафедри університету. 

 

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

5.1 Загальні вимоги 

 

Залежно від особливостей і змісту звіт складається у вигляді тексту, 

ілюстрацій, таблиць або у вигляді їх поєднання. 

Звіт викладається на паперовому або електронному носієві (паперовий та 

електронний документи відповідно). 

Символи в рівняннях і формулах, написи та пояснювальні дані на 

рисунках, схемах, графіках, діаграмах і в таблицях створюються і вводяться в 

текст з використанням відповідних редакторів комп’ютерної програми. 

Звіт друкується шрифтом Times New Roman чорного кольору прямого 

накреслення через півтора – два міжрядкові інтервали кеглем 14. 

Розмір шрифту для написання заголовків у рядках і колонках таблиць і 

пояснювальних даних на рисунках і в таблицях встановлюється виконавцем 

звіту. 

Звіт як паперовий документ друкується з використанням комп’ютера та 

принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). У 

разі необхідності допускається використання аркушів паперу формату А3 

(297×420 мм). Допускається включення до звіту сторінок, виконаних методом 

репрографії. 
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Звіт як електронний документ виконується згідно з вимогами Закону 

України «Про електронні документи та електронний документообіг». 

Звіти, оформлені одночасно як електронний і паперовий документи, 

мають однакову юридичну силу і використовуються незалежно. 

У звіті не бажано вживати іншомовні слова і терміни за наявності 

рівнозначних слів і термінів мови, якою подано звіт. 

Мова звіту визначається статтею 21 Закону України «Про засади 

державної мовної політики». 

Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів полів: верхнє і 

нижнє – не менше 20 мм, ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 10 мм. 

Під час виконання звіту необхідно дотримуватись рівномірної щільності, 

контрастності й чіткості зображення ліній, літер, цифр та інших знаків. Усі 

лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього 

звіту. 

Окремі слова, формули та знаки, які вписуються в надрукований текст, 

також мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має 

максимально наближуватись до щільності основного тексту. 

Помилки та графічні неточності, подані на паперовому носії, 

допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і 

нанесенням на тому самому місці або між рядками виправленого зображення 

машинописним способом або від руки (чорним чорнилом, тушшю або пастою). 

Виправлення потрібно виконувати чорним кольором. 

Незалежно від способу виконання звіт повинен забезпечувати можливість 

виготовлення з нього копій належної якості способами репрографії і 

відповідати основним вимогам до документів, які підлягають 

мікрофільмуванню, згідно з чинними стандартами з репрографії та мікрографії. 

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті 

наводяться мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви й 
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наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи (за першого 

згадування) оригінальну назву. 

Дозволяється в тексті звіту, крім заголовків, слова та словосполучення 

скорочувати згідно з правописними нормами та ДСТУ 3582. 

Такі структурні елементи, як «СПИСОК АВТОРІВ», «РЕФЕРАТ», 

«ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ПЕРЕДМОВА», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», 

«РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумеруються, а їх назви 

правлять за заголовки структурних елементів. 

Для розділів і підрозділів є обов’язковою наявність заголовка. Пункти і 

підпункти можуть мати заголовки. 

Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів друкуються з 

абзацного відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в 

кінці. Їх дозволяється розташовувати посередині рядка. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з 

абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту 

і дорівнювати п’яти знакам. 

Якщо заголовок складається з кількох речень, то потрібно їх розділяти 

крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. 

Відстань між заголовком, приміткою, прикладом і подальшим або 

попереднім текстом має складати не менше ніж два міжрядкових інтервали. 

Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками 

приймається такою, як у тексті. 

Не допускається розміщувати назви розділу, підрозділу, а також пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 

рядок тексту. 
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Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх 

виконання повинно відповідати вимогам стандарту ДСТУ 3008-2015 з 

урахуванням можливостей комп’ютерної техніки. 

 

5.2 Нумерація сторінок звіту 

 

Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись 

наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторінки 

проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Якщо звіт поділяється на частини, то нумерація сторінок у другій та 

наступних частинах має продовжуватись, наприклад, частина 1: С.1-123; 

частина 2: С.124-235. 

Якщо різні звіти випускаються окремими томами (книгами), які 

пов’язуються між собою однією спільною темою (збірник звітів), то в кожному 

такому томі має бути окрема нумерація сторінок, наприклад, звіт А (том 1): С.1-

90; звіт Б (том 2): С.1-150. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок звіту, але 

номер сторінки на титульному аркуші не проставляється. 

Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих сторінках, включаються до 

загальної нумерації сторінок звіту. 

 

5.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту слід нумерувати арабськими 

цифрами. 

Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті 

звіту і нумеруватись арабськими цифрами без крапки, починаючи з  

цифри «1». 
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Підрозділи як складові частини розділу нумеруються в межах кожного 

розділу окремо. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапка не 

ставиться, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера 

пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового 

номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапка не 

ставиться, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т.д. 

Якщо текст поділяється тільки на пункти, то їх слід нумерувати 

порядковими номерами (за винятком додатків). 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, 

відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2 або 2.1.4 і т.д. 

Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі – на 

підпункти, то номер підпункту складається з номера розділу, порядкового 

номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, 

наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т.д. 

Після номера підпункту крапка не ставиться. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт 

складається з одного підпункту, то їх не слід нумерувати. 

 

5.4 Оформлення рисунків 

 

Усі графічні матеріали звіту (ескізи, діаграми, графіки, схеми, фотографії, 

рисунки, креслення тощо) повинні мати однаковий напис «Рисунок». 
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Рисунок потрібно розміщувати в звіті одразу після тексту, де вперше 

виконується посилання на нього, або якнайближче до нього на наступній 

сторінці, а за потреби – в додатках до звіту. 

Якщо рисунки створені не автором звіту, то, розміщуючи їх у звіті, 

необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства України про авторські 

права. 

Виконання рисунків має відповідати положенням ДСТУ 1.5 та  

ДСТУ 3008:2015. 

Графічні матеріали звіту виконуються із застосуванням обчислювальної 

техніки (комп’ютера, сканера, ксерокса тощо та їх поєднання) і наводяться на 

аркушах формату А4 у чорно-білому або кольоровому зображеннях. 

Рисунки слід нумерувати наскрізно арабськими цифрами, за винятком 

рисунків, наведених у додатках. 

Дозволяється нумерувати рисунки в межах кожного розділу. У цьому разі 

номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера рисунка, 

що зображується в даному розділі, які відокремлюються крапкою. Наприклад,  

«Рисунок 3.2» – ________________ , тобто другий рисунок третього розділу. 

                          (назва рисунка) 

 

Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною і стислою. 

Якщо з тексту звіту зрозуміло зміст рисунка, то його назву можна не наводити. 

За потреби пояснювальні дані до рисунка подаються безпосередньо після 

графічного матеріалу перед назвою рисунка. 

Назва рисунка друкується з великої літери й розміщується під ним 

посередині рядка, наприклад, «Рисунок 2.1 – Схема розміщення». 

Рисунок виконується на одній сторінці аркуша. Якщо рисунок не 

поміщається на одній сторінці, то його можна переносити на наступні сторінки, 

розміщуючи назву рисунка на першій сторінці, а пояснювальні дані – на 
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наступних сторінках, і під ними виконувати напис: 

«Рисунок _______, аркуш ______». 

У разі необхідності рисунки можуть бути перелічені в змісті із 

зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) і номерів сторінок початку 

зображення рисунків. 

 

5.5 Правила оформлення таблиць 

 

Цифрові дані звіту треба оформляти у вигляді таблиці відповідно до 

форми, наведеної на рисунку 1. 

 

Таблиця _______ – ____________________________  

         номер    назва таблиці 

 

Рисунок 1 – Структура таблиці 

 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, 

можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. 
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На всі таблиці потрібно виконувати посилання в тексті звіту. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком таблиць, які наводяться в додатках. 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 1.1», тобто перша 

таблиця першого розділу. 

Таблиці кожного додатка нумеруються окремо. Номер таблиці додатка 

складається з позначення додатка та порядкового номера таблиці в додатку, 

відокремлених крапкою. 

Наприклад, «Таблиця В.1 – ____________», тобто перша таблиця додатка В. 

      назва таблиці 

 

Якщо в тексті звіту наведено лише одну таблицю, то її такоє потрібно 

нумерувати. 

Назва таблиці має відображувати її зміст, бути конкретною та стислою. 

Якщо з тексту звіту можна зрозуміти зміст таблиці, то її назву можна не 

наводити. 

Назву таблиці друкується з великої літери і розміщується над таблицею з 

абзацного відступу. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, то 

таблицю потрібно поділяти на частини, розміщуючи одну частину під одною, 

або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи 

в кожній частині таблиці її головку і боковик. 

Якщо таблиця поділяється на частини, то допускається її головку або 

боковик замінювати відповідно номерами граф або рядків, нумеруючи їх 

арабськими цифрами в першій частині таблиці. 

Слово «Таблиця» наводиться лише один раз – над першою частиною 

таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкуються 
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словосполучення «Продовження таблиці» або «Кінець таблиці _____ » без 

повторення її назви. 

Заголовки граф таблиці починаються з великої літери, а підзаголовки – з 

малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. 

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуться з великої літери. 

В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Заголовки й 

підзаголовки граф указуються в однині. 

Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті із зазначенням 

їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок початку таблиць, на яких 

вони розміщені. 

 

5.6 Переліки 

 

Переліки можуть бути наведені у розділах, підрозділах, пунктах і (або) 

підпунктах, якщо існує така потреба. Перед переліком ставиться двокрапка 

(крім пояснювальних переліків на рисунках). 

Якщо наводяться переліки одного рівня підпорядкованості, на які в звіті 

немає посилань, то перед кожним із переліків ставиться знак «тире». 

Якщо в звіті є посилання на переліки, підпорядкованість позначається 

малими літерами української абетки, далі — арабськими цифрами, далі — через 

знаки «тире». 

Після цифри або літери певної позиції переліку ставиться кругла дужка. 

Наприклад: 

а) __________________________________________________________; 

б) __________________________________________________________;  

1) _____________________________________________________; 

      – ___________________________________________________; 

      – ___________________________________________________; 
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2) _____________________________________________________; 

в) __________________________________________________________.  

 

У разі розвиненої та складної ієрархії переліків дозволяється 

користуватися можливостями текстових редакторів автоматичного створення 

нумерації переліків (наприклад, цифра – літера – тире). 

Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного 

відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості. 

 

5.7 Примітки 

 

Примітки наводяться в звіті за необхідності пояснення змісту тексту, 

таблиці або рисунків. Примітки розташовуються безпосередньо після тексту, 

під рисунком (перед його назвою), під основною частиною таблиці (у її межах). 

У випадку, якщо наводиться одна примітка, вона не нумерується. 

Слово «Примітка» друкується з великої літери 12 кеглем з абзацного 

відступу через один міжрядковий інтервал від тексту, після нього ставиться 

крапка. У тому самому рядку, через проміжок, з великої літери друкується 

текст примітки таким самим шрифтом. 

Наприклад: 

Примітка._______________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

У випадку, якщо в звіті наводиться декілька приміток, їх потрібно 

послідовно нумерувати арабськими цифрами з крапкою, після яких ставити 

крапку. Після слова «Примітки» потрібно ставити двокрапку, а з нового рядка, з 

абзацу – номер примітки, після якого з великої літери наводити текст примітки. 
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Наприклад: 

Примітка 1. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Примітка 2. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

5.8  Правила оформлення виносок 

 

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або в таблицях, 

допускається оформляти, застосовуючи виноски. 

Виноски позначаються надрядковими знаками у вигляді арабських цифр 

(порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок повинна бути окремою для 

кожної сторінки. 

Знаки виноски проставляються безпосередньо після того слова, числа, 

символу, речення, до якого наводиться пояснення, та перед текстом пояснення. 

Пояснювальний текст виноски пишеться з абзацного відступу: 

− у тексті звіту – в кінці сторінки, на якій зазначено виноску; 

− у таблиці – під основною частиною таблиці, але в її межах. 

Текст виноски розміщується під таблицею або в кінці сторінки й 

відокремлюється від таблиці або тексту тонкою горизонтальною лінією 

довжина якої складає від 30 мм до 40 мм з лівого берега (поля). 

Текст виноски друкується кеглем 12 через один міжрядковий інтервал. 

 



30 

 

5.9 Оформлення формул та рівнянь 

 

Формули та рівняння розташовуються посередині сторінки симетрично 

тексту окремим рядком безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. 

Найвище та найнижче розташування запису формул і (або) рівнянь 

допускається на відстані не менше ніж один рядок від попереднього й 

наступного текстів. 

Нумеруються лише ті формули і (або) рівняння, на які існує посилання в 

тексті звіту або додатка. 

Формули і рівняння, що наводяться в звіті (за винятком формул і рівнянь, 

наведених у додатках), слід нумерувати порядковою нумерацією в межах 

розділу. 

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 

номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула 

(1.3), тобто третя формула першого розділу. 

Номери формул або рівнянь зазначаються на рівні формули або рівняння 

в дужках у крайньому правому положенні рядка. 

Номери формул або рівнянь друкуються на їх рівні праворуч у крайньому 

положенні в круглих дужках, наприклад (3). У багаторядкових формулах або 

рівняннях їхній номер проставляється на рівні останнього рядка. 

У кожному додатку номер формули аюо рівняння складається з великої 

літери, що позначає додаток, і порядкового номера формули або рівняння в 

даному додатку, відокремлених крапкою, наприклад (А.3). 

Якщо в тексті звіту або додатка існують лише одна формула або одне 

рівняння, то їх поьрібно нумерувати так: (1) або (А.1) відповідно. 

Пояснення позначень, які входять до формули або рівняння, потрібно 

наводити безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, в 

якій вони наведяться у формулі або рівнянні. 



31 

 

Пояснення позначень потрібно наводити з нового рядка без абзацного 

відступу, починаючи зі слова «де», без двокрапки. Позначення, які мають 

вигляд визначень або пояснень, рекомендується вирівнювати у вертикальному 

напрямку. 

Приклад оформлення математичної формули наведено далі: 

Відомо, що 

2
2

2
1

21

σσ +

−
=

MM
Z ,         (1) 

 

де  М1, М2 – математичне очікування; 

σ1, σ2 – середні квадратичні відхилення. 

 

Фізичні формули наводяться аналогічно математичним формулам, з 

дотриманням положень, наведених вище, але з обов’язковим записом у 

поясненні до позначень одиниці виміру відповідної фізичної величини. Між 

останньою цифрою та одиницею виміру залишається проміжок (крім 

позначення одиниць плоского кута – кутових градусів, кутових мінут і секунд, 

які пишуть безпосередньо біля числа вгорі). 

 

Наприклад. 

Маса твердого тіла в кілограмах обчислюється за формулою (2.2): 

 

,
a

F
m =         (2.2) 

 

де F – сила, що діє на тіло, H; 

a – пришвидшення тіла, м/с2. 
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Хімічні формули та рівняння записуються буквами латинської абетки. 

Пояснення позначень, що входять до формули або рівняння, наводяться за 

потреби. 

Під формулою хімічної сполуки може розміщуватись її назва. 

Приклад оформлення хімічної формули наведено далі. 

 

2222 HBeONaNaOHBe +=+       (7) 

                             берилат натрію 

 

Запис структурних хімічних формул може бути витягнутим як у 

горизонтальному, так і у вертикальному напрямку. Знаки зв’язку в таких 

формулах повинні мати однакову довжину. Більша довжина знаків зв’язку 

виправдовується в тих випадках, якщо це спричинено особливостями побудови 

формули. 

Наприклад: 

 

 

(3.3) 

(3.4) 
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Знаки зв’язку розташовуються на рівні середини символу хімічного 

елемента (за висотою або за шириною) на однаковій відстані від нього. 

У формулах і (або) рівняннях верхні та нижні індекси, а також показники 

степеня, повинні мати однаковий розмір по всьому тексту, але їх розмір 

повинен бути не меншим за розміри букви або символа, яких вони стосуються. 

Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку 

наступного рядка. У випадку перенесення формули або рівняння на знакові 

операції множення, застосовується знак «×». Перенесення на знаку ділення «:» 

слід уникати. 

У випадку наведення кількох невідокремлених текстом формул їх 

потрібно записувати одну під одною і розділяти комами. 

Наприклад: 

,),( 11 Syxf =     (29) 

.),( 22 Syxf =     (30) 

 

Числові значення величин. 

Числові значення величин з допусками наводяться так: 

(65 ± 3) %; 

80 мм ± 2 мм або (80 ± 2) мм. 

Діапазон чисел фізичних величин наводять, використовуючи 

прикметники «від» і «до». 

Наприклад: 

від 1 мм до 5 мм (а не від 1 до 5 мм). 

Якщо потрібно навести величини двох або троьох вимірів, то їх запис 

повинен мати такий вигляд: 

80 мм × 25 мм × 50 мм (а не 80 × 25 × 50 мм). 
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5.10 Оформлення посилань 

 

У тексті звіту можна виконувати посилання на структурні елементи 

самого звіту та на інші джерела. 

Посилаючись на структурні елементи самого звіту, потрібно зазначити 

відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, позицій переліків, 

рисунків, формул, рівнянь, таблиць, додатків, використовуючи такі вирази: 

«у розділі 4», «див. 2.1», «відповідно до 2.3.4.1», «(рисунок 1.3)», «відповідно 

до таблиці 3.2», «згідно з формулою (3.1)», «у рівняннях (1.23) – (1.25)», 

«(додаток Г)» тощо. 

У тексті посилання дозволяється використовувати загальноприйняті та 

застандартовані скорочення згідно з ДСТУ 3582, наприклад, «згідно з рис. 10», 

«див. табл. 3.3» тощо. 

Посилаючись на позицію переліку, потрібно зазначати номер 

структурного елемента звіту та номер позиції переліку з круглою дужкою і 

відокремлювати їх комою. Якщо переліки мають кілька рівнів, то їх потрібно 

зазначати, наприклад, «відповідно до 2.3.4.1, б), 2)». 

Посилання на джерело інформації, наведене в переліку джерел 

посилання, рекомендовано виконувати так: номер у квадратних дужках, за яким 

це джерело зазначено в переліку джерел посилання, наприклад,  

«у роботах [2]–[3]». Дозволяється виконувати посилання на джерела інформації 

у виносках, за яких оформлення посилання має відповідати його 

бібліографічному опису за переліком посилань із зазначеного номера. 

Цитата в тексті «... тільки 36 % респондентів відносять процес створення 

інформаційного суспільства до пріоритетних [3]1)». 

Відповідним є оформлення виноски: 
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_________________ 
1) [3] Пархоменко, В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-

технічної діяльності : Монографія / В. Д. Пархоменко, О. В. Пархоменко. – К. : 

УкрІНТЕІ, 2006. – 224 с. 

 

5.11 Список авторів 

 

Ініціали та прізвища, посади, наукові ступені, вчені звання авторів у 

списку розміщуються одне під одним. Ліворуч зазначаються посади, наукові 

ступені, вчені звання, залишаються вільні місця для особистих підписів, 

праворуч зазначаються ініціал(и) та прізвища кожного з авторів. Біля кожного 

прізвища у дужках зазначається підготовлена ним фактична частина звіту. 

Якщо автор працює в іншій організації, то в списку авторів у дужках 

потрібно наводити назву такої організації. 

Якщо до списку авторів долучено фізичну особу, то в дужках (після назви 

виконаної нею частини звіту) потрібно вказати її домашню адресу. 

Посади, наукові ступені, вчені звання авторів дозволяється записувати в 

скороченому вигляді згідно з ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. 

Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. 

Загальні вимоги та правила» (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). 

 

5.12 Скорочення та умовні позначення 

 

Переліки скорочень та умовних позначень розташовуються стовпцем за 

абеткою. Ліворуч в абетковому порядку наводяться скорочення або умовні 

познаки спочатку українською мовою, а потім іншими мовами (за наявності), а 

праворуч – їх розшифрування. 
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5.13 Правила оформлення додатків 

 

Додатки позначаються великими літерами української абетки послідовно, 

крім літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б. 

Дозволяється позначати додатки літерами латинської абетки, крім літер І 

та О. 

У разі повного використання літер української і (або) латинської абеток 

дозволено позначати додатки арабськими цифрами. Якщо додаток один, то 

його також потрібно позначати літерою, наприклад, ДОДАТОК А. 

За потреби текст додатків можна поділити на розділи, підрозділи, пункти 

й підпункти, які потрібно нумерувати в межах кожного додатка. У такому разі 

перед кожним номером ставиться позначення додатка (літера) і крапка. 

Наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; 

Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж. 

Рисунки, таблиці, формули та рівняння в тексті додатків потрібно 

нумерувати в межах кожного додатка, починаючи з літери, що позначає 

додаток. Наприклад: рисунок Г.3 – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – 

друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А. 

Якщо в додатку наводяться один рисунок, одна таблиця, одна формула 

або одне рівняння, то їх також потрібно нумерувати. Наприклад: рисунок А.1, 

таблиця Г.1, формула (В.1). 

Посилання в тексті додатка на рисунки, таблиці, формули, рівняння 

виконуються згідно із вимогами, наведеним вище. 

Джерела, які цитуються лише в додатках, потрібно розглядати незалежно 

від тих, які цитуються в основній частині звіту. Їх потрібно розміщувати 

наприкінці кожного додатка в переліку джерел посилання. 

Форма цитування, правила складання переліку джерел посилання та 

виносок у додатках є аналогічними до прийнятих в основній частині звіту. 
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Перед номером цитати та відповідним номером у переліку джерел посилання й 

виносках потрібно ставити позначення додатка. 

 

6 ПРАВИЛА ОБРОБКИ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Бібліографічний опис документів здійснюється відповідно до існуючого 

стандарту: 

1 ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1-2003, IDT). 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до таких стандартів: 

1 ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 

описі. Загальні вимоги і правила». – К.: Держстандарт України, 1998. 

2 ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 

языке. Общие требования и правила». 

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел 

інформації наведено далі. 

 

Книги, що мають одного автора 

 

1 Барабаш Юрій Якович. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. 

Шевченко / Юрій Барабаш ; передм. Панченка Володимира. – К. : ВД “Києво-

Могилян. акад.”, 2007. – 744 с. : покажч. імен с. 723–741. – (Б-ка Шевченків. 

комітету / [Загребельний П. А. (голова вид. ради), Дзюба І. М.,  

Лубківський Р. М.]. – ISBN 966-01-0320-4 (серія). – ISBN 966-518-382-6. 

2 Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / 

Гарольд Блум ; [заг. ред. Ростислава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – 

(“Висока полиця”). – ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 966-359-091-0 (серія). 



38 

 

3 Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження 

операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : 

ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979-966-613-532-5. 

4 Еко Умберто. Роль читача : дослідження з семіотики текстів / 

Умберто Еко ; пер. з англ. Мар’яна Гірняк ; [наук. ред. Марія Зубрицька ; ред. 

Ірина Фаріон]. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с. – ISBN 966-7007-107-3. 

5 Кондратович Олександра Павлівна. Українські звичаї: Народини. 

Коса ж моя... / Олександра Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 

240 с. : ноти. – ISBN 978-966-361-220-1. 

 

Книги, що мають двох авторів 

 

1 Крижановська Оксана Олегівна. Історія середніх віків. Вступ до 

історії західноєвропейського Середньовіччя : курс лекцій : навч. посіб. для 

студ. ВНЗ / О. О. Крижановська, О. П. Крижановський. – Вид. 2-ге, стер. – К. : 

Либідь, 2006. – 368 с. – ISBN 966-06-0412-2. 

2 Попова Ирина Николаевна. Грамматика французского языка. 

Практический курс Le Français : учеб. для студ. вузов / И. Н. Попова,  

Ж. А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М. : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 

480 с. 

3 Савчин Володимир Павлович. Електронне перенесення в 

напівпровідникових структурах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савчин,  

Р. Я. Шувар. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 688 с. –  

ISBN 978-966-613-569-1. 
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Книги, що мають трьох авторів 

 
1 Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : навч. посіб. / Яніна 

Максимівна Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович 

Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 106 с. : іл. – ISBN –. 

2 Гайский Виталий Александрович. Применение функций Уолша в 

системах автоматизации научных исследований / В. А. Гайский, Н. Д. Егупов, 

Ю. П. Корнюшин. – К. : Наук. думка, 1993. – 212 с. – ISBN 5-12-003076-9. 

3 Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i Delphi : 

навч. посіб. / Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : 

[Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с. – ISBN 966-7449-17-3. 

 

Книги, що мають чoтирьох авторів 

 

1 Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ /  

В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с. – 

ISBN 966-95287-8-Х. 

 

2 Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / за ред. 

В. М. Русанівського ; [уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко,  

Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ;  

Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К. : Довіра, 

2006. – 960 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4. 

 

Книги, що мають п’ять і більше авторів 

 

1 Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової 

бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог. Т. 1. ХІ–ХVІ ст. / [уклад. :  

М. М. Кольбух (голов. ред.), Т. М. Гуцаленко, О. О. Дзьобан та ін.]. – Львів : 
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Оріяна-Нова, 2007. – 522 с. : іл. – ISBN 978-966-02-2334-Х. –  

ISBN 978-966-2128-05-5. 

2 Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки,  

1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., 

Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с. – 

ISBN 966-325-052-6. 

3. Правова статистика : підручник / [авт. кол. : Моісєєв Є. М.,  

Джужа О. М., Василевич В. В. та ін.]. – К. : Атіка, 2008. – 392 с. –  

ISBN 978-966-326-262-8. 

 

За назвою 

 

1 З фольклорної криниці Франкового села. Народні пісні, перекази, 

спогади / записи Олекси Ошуркевича ; розшифр. і нотація мелодій Мирослава 

Стефанишина, Юрія Рибака. – Луцьк : Волин. книга, 2007. – 167 с. : ноти. – 

ISBN 978-966-361-187-7. – ISBN 978-966-361-128-8.  

2 Володимир Винниченко – художник = Volodymyr Vynnychenko the 

Artist : альбом / [упорядкув. та комент. : Гальченко С., Маслянчук Т.]. – К. : 

Мистецтво, 2007. – 224 с. : іл. – Переднє слово і текст парал. англ., резюме і 

перелік іл. рос. та фр. – ISBN 978-966-577-073-2. 

3 “Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х 

років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор.– 

Львів : Піраміда, 2006. – 344 с. : іл. – (Українська Літературна Спадщина). – До 

750-ліття Львова. – Видавничий проект “Приватна колекція”. –  

ISBN 966-8522-70-2. 
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Збірник без загальної назви 

 

1 Зразки процесуальних документів : (заяви, позовні заяви, скарги, 

клопотання) / уклад. : М. М. Лядецький, М. І. Хавронюк. Стратегія і тактика 

цивільного процесу : практ. посіб. / В. М. Кравчук. – К. : Атіка, 2007. – 352 с. – 

ISBN 966-326-076-9. 

2 Новітня українська суспільна географія : хрестоматія для студ. 

геогр., екон. і фак. міжн. відн. / упоряд. Олег Шаблій. – Львів : ВЦ ЛНУ  

ім. І. Франка, 2007. – 1008 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. –  

ISBN 978-966-613-542-4. 

3 Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл.  

К. Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. –  

ISBN 5-699-07260-8. 

 

Багаторівневий опис 

 

1 Апокрифи і легенди з українських рукописів : [у 5 т.] / зібрав, 

упоряд. і пояснив Іван Франко ; [передм. Я. Мельник]. – Репр. вид. – Львів : 

[ЛНУ ім. І. Франка], 2006– . – До 150-ліття від дня народження Івана Франка. – 

На обкл. : Апокріфи і лєґенди з українських рукописів. – ISBN 966-613-411-Х. 

Т. 1 : Апокрифи старозавітні. – Репр. вид. 1896 р. – 2006. – 512 с. –  

ISBN 966-613-421-7. 

Т. 2 : Апокрифи новозавітні. А. Апокрифічні євангелія. – Репр. вид.  

1899 р. – 2006. – 532 с. – ISBN 966-613-439-Х. 
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Однорівневий опис 

 

1 Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : навч.-

метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 

120 с. – ISBN 978-966-613-552-3. 

2 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka 

oparta na wiedzy / [red. Michał Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii 

Ekonomii. – Rzeszów : [b. w.], 2007. – 626 s. – ISBN 978-83-7338-309-8. 

 

Аналітичний опис 

 

1 Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / Л. Войтович // 

Миколаївщина : зб. наук. ст. / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН 

України ; [редкол. : Л. Войтович (відп. ред.), О. Головко, М. Литвин та ін.]. – 

Львів, 2006. – Т. 3. – С. 177–223. – ISBN 966-02-1224-0. 

2 Грицак Ярослав. Малий епізод до великої історії, або Ще раз про 

коло ідей “Руської Трійці” / Я. Грицак // Україна: культурна спадщина, 

національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознав. ім.  

І. Крип’якевича ; [редкол. : Я. Ісаєвич (голова), О. Аркуша (відп. ред.),  

В. Горинь та ін.]. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, 2001. –  

Вип. 9 : Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія. – С. 139–143. –  

ISBN 966-02-2209-2. 

3 Губерначук С. У гербах української шляхти / С. Губерначук // 

Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 32–33. 

4 Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Ярослав 

Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Серія : книгознавство, 

бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка,  

2006. – Вип. 1. – С. 7–19. – ISSN 0201-758X. – ISSN 0460-0509. 
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5 Мудрий М. Національно-політичні орієнтації в українському 

суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної 

історіографії / М. Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична.– 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – Вип. 37, ч. 1 : Статті та повідомлення. –  

С. 465–500. 

6 Hrytsak Y. Історія одного імені / Y. Hrytsak // States, Societies, 

Cultures : East and West : Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski = Держави, 

суспільства, культури : Схід і Захід : зб. на пошану Ярослава Пеленського / 

National Academy of Sciences of Ukraine, European Research Institute,  

W. K. Lypynsky East European Research Institute ; ed. by : J. Duzinkiewicz (Editor-

in-Chief), M. Popovych, V. Verstiuk, N. Jakovenko. – New York : Ross, 2004. – P. 

351–368. – ISBN 0-88354-181-5. 

7 Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози 

майбутнього / Ірина Каленюк, Костянтин Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – 

С. 3–5. 

8 Кондратюк К. Українське національне відродження XIX – початку 

XX століть у сучасній вітчизняній історіографії / Костянтин Кондратюк, Віктор 

Мандзяк // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і 

проблеми : колект. моногр. / за ред. Л. Зашкільняка ; М-во освіти і науки 

України ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2004. – 406 с. – ISBN 

966-613-185-4. 

9 Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет А. Могильний : 

некролог] / Олесь Шевченко, Василій Соловей, Станіслав Вишенський //  

Літ. Україна. – 2008. – 11 верес. 

10 Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки / І. 

С. Субота, Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 

2008. – № 2. – С. 22–23. 
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11 Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? /  

А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // 

Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4. 

12 Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних 

речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін,  

М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234. – Резюме 

рос., англ. – Бібліогр. : с. 233. 

 

Газета 

 

Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. 

Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– . – К. : Преса 

України, 2008– . – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008,  

25 листоп., № 221 (3881). 

 

Дисертації 

 

1 Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах 

ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / 

Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. : с. 192–

205. 

2 Мацевко Ірина Іванівна. Неославізм у суспільно-політичному житті 

Галичини (1908–1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко Ірина 

Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр. : с. 171–200. 

Журнал 

 

Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; 

голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001– . – К. : Знання, 2008– . – Щомісяч. – ISSN 

1682-2366. 2008, № 8–10. 
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Автореферати дисертацій 

 

1 Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках 

першої половини ХІХ ст. : тавтореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т 

мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с. 

2 Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання: 

кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

Ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с. 

 

Рецензія (аналітичний опис) 

 

1 Ющенко О. Перша авторська енциклопедія / Олекса Ющенко // Літ. 

Україна. – 2008. – 11 верес. – Рец. на кн. : Україна : енциклопед. словник /  

О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2008. – 324 c. 

 

Інтерв’ю (аналітичний опис) 

 

1 Павлюк І. Ігор Павлюк: “Письменник – це літописець ласки і болю” 

: [інтерв’ю з поетом, письм. Ігорем Павлюком] / спілкувався Сергій Соловйов // 

Березіль. – 2008. – № 7–8. – С. 102–106. 

 

Картографічні видання 

 

1 Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні 

гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. Володимир 
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Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с. : іл., карти, схеми. – 

ISBN –. 

2 Львів [Карти] : панорама історичного центру : довідник-путівник / 

[Р. Атоян ; відп. за вип. І. Чумак]. – 3-тє вид., випр. та допов. – 1 : 80. – Львів : 

[Укрпол / М. Чумак], 2008. – 1 к. : кольор. мальов. ; 48×69/12 см. – Тексти : 

Хронологія Львова : етапи. Площа Ринок. 

 

Електронні ресурси 

 

1 Наш Львів [Електронний ресурс] = Lwow = Lemberg = Leopolis : 

[фільм з субтитр.]. – 4 ГB. – К. : Студія “Талан” : СТ “Укрмюзік”, 2007. –  

1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium 324 MHz ; 

256 Mb RAM ; 128 Mb Video ; від 4-х до 56-х DVD-ROM ; Windows 

98/МЕ/XP/2000. – Назва з контейнера. 

2 Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты 

регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование 

любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс 

Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; 

Делаем знания доступными). – Систем.18 вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb 

RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – 

Назва з контейнера. 

3 Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний 

ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. 

конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін,  

І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до 

журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 
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Опис з помилкою 

 

1 Ценгелевич [має бути Ценглевич] Каспер // Довідник з історії 

України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; вид-во 

“Генеза” ; [за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста]. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. –  

К. : Генеза, 2001. – С. 1033. – ISBN 966-504-179-7. 

2 Чарнецький [має бути Чарноцький] Адам Зоріан // Довідник з 

історії України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ;  

вид-во “Генеза” ; [за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста]. – Вид. 2-ге, доопрац. і 

допов. – К. : Генеза, 2001. – С. 1038–1039. – ISBN 966-504-179-7. 

3 Чимський [має бути Чинський] Ян // Довідник з історії України (А–

Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; вид-во “Генеза” ;  

[за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста]. – Вид 2-ге, доопрац. і допов. – К. : Генеза, 

2001. – С. 1056–1057. – ISBN 966-504-179-7. 

 

7 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Підсумки практики підводяться комісією, що призначається керівником 

від підприємства або завідувачем кафедри в університеті у процесі складання 

студентом заліку. Диференційована оцінка з практики за діючою системою в 

університеті, державі та ECTS враховується нарівні з іншими оцінками, що 

характеризують успішність студента. В разі якщо практика закінчується після 

проведення екзаменаційної сесії та призначення стипендії на наступний 

семестр, оцінка з даної практики враховується разом із оцінками наступного 

семестру. Результати підсумкового контролю з практики заносяться до 

екзаменаційної відомості, встановленого в університеті зразка, проставляються 

в індивідуальному плані студента (в заліковій книжці) і в журналі обліку 

успішності студентів. 
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Студент, який не виконав програму практики, отримав незадовільний 

відгук на базі практики або незадовільну оцінку під час підсумкового 

контролю, направляється для повторного проходження практики. 

Керівник практики від кафедри інформує адміністрацію університету про 

фактичні терміни початку й закінчення практики, склад груп студентів, які 

пройшли практику, їхню дисципліну, стан охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежної безпеки на базі практики та з інших питань організації і 

проведення практики. 

Підсумки за всіма видами практик розглядаються на засіданні кафедри, 

складається звіт і включається в річні звіти кафедри та відділу практичної 

підготовки університету. 

Під час розглядання результатів практики на кафедрі відзначаються 

досягнення, виявляються недоліки, а також формулюються пропозиції та 

завдання на наступний навчальний рік. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Загальні вимоги до написання звіту, проведення поточного та 

підсумкового контролів виконання програми практик забезпечують звітність 

про проведення кожного виду практики та підсумкову атестацію. 

Щодо кожного виду практики за наведеним переліком розроблено 

програму відповідно до вимог університету, в якій наводиться інформаційно-

методичне забезпечення організації та проведення практики. 
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ДОДАТОК А 

Інструкція щодо охорони праці 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Інструкцію складенона основі вимог НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 

стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві». 

Відповідальність за техніку безпеки покладено на керівника практики – 

викладача ХНУБА. 

 

2 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРАКТИКИ 

 

Перед початком практики необхідно виконувати такі вимоги щодо праці: 

1 Керівник практики від університету повинен провести інструктаж 

щодо техніки безпеки для студентів, які отриали дозвіл на проходження 

практики, зареєструвати його проведення в журналі інструктажу, де повинні 

поставити свої підписи студенти та керівник практики. 

2 Керівник практики повинен не допускати до проходження практики 

студентів, які не пройшли інструктажу щодо техніки безпеки. 

 

3 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Під час проходження практики студенти повинні дотримуватись певних 

вимог щодо охорони праці, які мають такий зміст: 

1 Під час перебування на будівельному майданчику студенти повинні 

носити захисні каски та спецодяг. 

2 Студентам заборонено втручатися в управління технологічним 

обладнанням під час ознайомлення з ним, вони при цьому повинні перебувати 
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на відстані не меншій ніж 3 м від діючих машин та механізмів, поза зоною дії 

вантажопідіймального обладнання під час виконання ним технологічних 

операцій. 

3 Студентам заборонено: знаходитися на шляхах дії 

внутрішньозаводського транспорту, біля штабелів складованих будівельних 

матеріалів; наближатися до будь-яких струмоведучих частин 

електропостачання ближче ніж на 3 м, а також  до зварювальних апаратів і до 

відкритих колодязів інженерних комунікацій; палити на території 

підприємства. 

 

4 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ 

НА ВИПАДОК АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

1  Керівник практики від підприємства у випадку виникнення 

надзвичайної ситуації повинен негайно вживати необхідних заходів, тобто 

викликати швидку допомогу (якщо буде така потреба) та повідомити про 

ситуацію керівника практики від університету. 

2  Керівник практики повинен негайно вивести групу студентів з 

об'єкта, а потерпілим надати першу невідкладну допомогу. 
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ДОДАТОК Б 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
05.06. 2013 року № 683 

 

Форма № Н-6.01 
 

ДОГОВІР №___________ 
 
про проведення практики студентів Харківського національного університету будівництва та 
архітектури (ХНУБА) 
 
місто Харків                                                             “______” __________________20___ р. 
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони 
Харківський національний університет будівництва та архітектури_______________________ 
                                                                                  (повне найменування навчального закладу) 

далі – «Університет», в особі ректора ХНУБА,_________________________________________ 
                                                                                                                                           (посада, прізвище та ініціали) 

який діє на підставі Статуту Університету____________________________________________ 
                                                                                                                                             (статут або доручення) 

і, з іншої сторони,_______________________________________________________________ 
                                                                                                                              (назва підприємства, організації, установи) 

(далі – база практики), в особі ______________________________________________________ 
                                                                                                                                           (посада) 
_____________________________________________________________,    діючого на підставі 

                                                               (прізвище,  ініціали) 
__________________________________________________________________(далі – сторони), 
                                                                              (статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір: 
 
1. База практики зобов’язується: 
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

 

№ 
з/п 

Спеціальність  Курс 
Вид 

практики 
Кількість 
студентів 

Термін практики 
(початок-кінець) 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою. 
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не допускати 
їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та майбутньому фаху. 
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1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на конкретному робочому місці. 
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. 
1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики. 
1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий 
навчальний заклад. 
1.7. Після закінчення практики скласти характеристику на кожного студента-практиканта, 
в якій відобразити виконання ним програми практики та якість підготовленого звіту. 
1.8. Надати студентам можливість збору інформації для написання курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на підставі 
направлень кафедр. 
1.9. Додаткові умови __________________________________________________________ 
2. Вищий навчальний заклад зобов’язується: 
2.1. 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 із студентами під час проходження практики. 
2.4. Навчальний заклад зобов’язується не розголошувати використану інформацію про 
діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у 
встановленому порядку. 
2.5. Додаткові умови __________________________________________________________ 
3. Відповідальність сторін за невиконання договору. 
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і 
проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні. 
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в 
установленому порядку. 
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з 
календарним планом. 
3.4. Договір складено в двох примірниках: по одному – для бази практики і для вищого 
навчального закладу. 
4. Місцезнаходження: 
навчальний заклад:     _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
база практики: ___________________________________________________________________ 
 
Місцезнаходження і реквізити сторін 

 
Університету: 

 
 Підприємства: 

 
61002, м. Харків   
вул. Сумська, 40,   

сектор практичної підготовки, к. 32А   
тел.706-19-82   

   
                               (підпис)                                        (підпис) 

М.П.  М.П. 
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ДОДАТОК В 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
05.06. 2013 року № 683 

 
Форма № Н-6.02 

 
КЕРІВНИКУ 

Місце кутового штампа університету     ________________________________ 
     ________________________________ 

       ________________________________ 
         ________________________________ 
         ________________________________ 

 
 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 
/є підставою для зарахування на практику/ 

 
Згідно з договором від „___” ________________________ 20___ року № ___, який 

укладено з ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за спеціальністю __________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Назва практики ____________________________________________________________ 
 Строки практики з „___” _________________________________________   20___ року 
                  по „___” _________________________________________   20 ___ року 

 
Керівник практики від кафедри_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

    (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 
 

(стор. 2 – зворотний бік) 
2 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 
 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
М.П.                Керівник практики від університету _______________              ______________ 

    (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 
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ДОДАТОК Г 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
05.06. 2013 року № 683 

 

Форма № Н-6.03 
   
________________________________________________________________________________ 

(повне найменування вищого навчального закладу) 
 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
________________________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

студента _________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

факультет_________________________________________________________________________ 
 

кафедра__________________________________________________________________________ 
 

освітній рівень _____________________________________________________________________ 
 

спеціальність________________________________________________________________________ 
 

спеціалізація  ______________________________________________________________________ 
(назва) 

_________ курс,  група _______________ 
 

1 
 (стор. 2 – зворотний бік) 

Студент_________________________________________________________________ 
                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
прибув на підприємство, в організацію, установу 
 
Печатка 

підприємства, організації, установи „___” ______________________ 20___ року 
 
______________      ________________________________________________________ 
         (підпис)                                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
 
Вибув з підприємства, організації, установи 
 
Печатка 

підприємства, організації, установи “___” ___________________ 20___ року 
 
_________________     ____________________________________________ 
                (підпис)                                     (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
  
Печатка університету 

 
Декан факультету ________________   ___________________________ 
                                                         (підпис)                                      (ініціали, прізвище) 
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Календарний графік проходження практики 
 

Тижні проходження 
практики № з/п Назви робіт 

1 2 3 4 5 
Відмітки про виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 
        
        

 
Керівники практики: 
від університету              _______________                     ________________________ 

                                            (підпис)                                                          (ініціали, прізвище) 

 
від підприємства, організації, установи   ____________              ______________________ 
                                                                                                                      (підпис)                                          (ініціали, прізвище) 

 
3 

 
(стор. 4 – зворотний бік, стор. 5 – продовження) 

 
Робочі записи під час проходження практики 
 

        
        
        
        
        
        

 
(стор. 6 – зворотний бік) 

 
Відгук і оцінка роботи студента під час проходження практики 
______________________________________________________ 
   (назва підприємства, організації, установи) 

Керівник практики від підприємства, організації, установи  
        
        
        
        
        
        

 
 
___________             ____________________________________ 
        (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище) 
 
Печатка підприємства 

    «______» ____________________  20 ___ року 
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ДОДАТОК Д 
 

Зразок оформлення титульного аркуша звіту  
про проходження науково-дослідної або педагогічної практики 

 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 
 

Кафедра фізико-хімічної механіки і технології будівельних матеріалів і виробів 
(повна назва кафедри) 

 
 
 

ЗВІТ 
 

про проходження науково-дослідної або педагогічної практики 
(назва дисципліни) 

 
 
 
Студента  ________ курсу ___________ 
групи 
спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» спеціалізації 
«Технології будівельних конструкцій, 
виробів матеріалів»_________________ 
__________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
Керівники   
__________________________________ 
__________________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 
Національна шкала _________________ 
Кількість балів: ____ Оцінка:  ECTS___  
 
 
 
 
 

м. Харків – 20___ рік 
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219 ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування у 

будівництві. Основні положення. 

220 ДБН А.1.1-73-2003 Положення з виробничого нормування витрат 

матеріалів у будівництві. 

221 НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона 

праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009). 

222 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила оформлення. 

223 ДСТУ 3008-2015 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення. 

224 ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за 

Єврокодами. Основні положення. 

225 ДСТУ 4818:2007 Бітуми нафтові покрівельні. Технічні умови. 

226 ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні 

положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT). 

227 ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 Гігротермічні характеристики 

будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності  

(EN ISO 12572: 2001, IDT). 

228  ДСТУ Б EN 772-3:2013 Методи випробувань стінових каменів. 

Частина 3. Визначення в керамічних виробах середньої густини і пористості 

методом гідростатичного зважування (EN 772-3:1998, IDT). 

229 ДСТУ Б EN 772-5:2013 Методи випробувань стінових каменів. 

Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах (EN 772-

5:2001, IDT). 
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230 ДСТУ Б EN 772-13:2013 Методи випробувань стінових каменів. 

Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім 

природного каменю) (EN 772-13:2000, IDT). 

231 ДСТУ Б EN 772-19:2013 Методи випробувань стінових каменів. 

Частина 19. Визначення розширення під дією вологи великоформатних 

керамічних виробів з горизонтальними порожнинами (EN 772-19:2000, IDT). 

232 ДСТУ EN 13986:2009 Плити деревинні, застосовні у конструкціях. 

Характеристики, оцінювання відповідності та маркування (EN 13986:2004, 

IDT). 

233 ДСТУ Б EN 13163:2012 Матеріали будівельні теплоізоляційні. 

Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови (EN 13163:2008, IDT). 

234 ДСТУ Б EN 13164:2013 Матеріали будівельні теплоізоляційні. 

Вироби з екструдованого пінополістиролу (ХPS). Технічні умови  

(EN 13164:2008, IDT). 

235 ДСТУ Б ГОСТ 1638:2011 Матеріали і вироби будівельні 

теплоізоляційні. Класифікація і загальні технічні умови (ГОСТ 16381-77, IDT). 

236 ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 (ГОСТ 7.1-2003 IDT) Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. 

237 ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

238 ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

239 ГОСТ 21.401-88 СПДС. Технология производства. Основные 

требования к рабочим чертежам. 

240 ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

размягчения по кольцу и шару. 

241 ТУ У В.2.7.88 023.025-96 Технічні умови. Полотна з мікро-, ультра, 

супертонких і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон з гірських 

порід. 

242 ДСТУ Б А.1.1-5-94 Загальні фізико-технічні характеристики та 

експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 
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243 ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни 

та визначення. 

244 ДСТУ Б А.1.1-7-94 Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та 

визначення. 

245 ДСТУ Б А.1.1-8-94 Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. 

Апаратурне оформлення. Терміни та визначення. 

246 ДСТУ Б А.1.1-9-94 Метод електронної мікроскопії матеріалів. 

Терміни та визначення. 

247 ДСТУ Б А.1.1-10-94 Метод мікроскопічного кількісного аналізу 

структури матеріалів. Терміни та визначення. 

248 ДСТУ Б А.1.1-11-94 Показники якості і методи оцінки рівня якості 

продукції. Терміни та визначення. 

249 ДСТУ Б А.1.1-12-94 Вироби будівельного призначення з 

мінерального волокна. Терміни та визначення. 

250 ДСТУ Б А.1.1-13-94 Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та 

визначення. 

251 ДСТУ Б А.1.1-14-94 Вироби керамічні личкувальні. Терміни та 

визначення. 

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

будівництві. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. 

Терміни та визначення. 

253 ДСТУ Б А.1.1-21-94 Скло та вироби зі скла будівельного 

призначення. Терміни та визначення. 

254 ДСТУ Б А.1.1-22-94 Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. 

Технологія виготовлення. Терміни та визначення. 

255 ДСТУ Б А.1.1-23-94 Засоби пакетування та контейнери для 

будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення. 

256 ДСТУ Б А.1.1-27-94 Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та 

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

будівництві. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і приклеюючі. 

Терміни та визначення. 

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

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

визначення. 

259 ДСТУ Б А.1.1-37-94 Каолін збагачений для керамічних виробів. 

Терміни та визначення. 

260 ДСТУ Б А.1.1-38-94 Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни 

та визначення. 

261 ДСТУ Б А.1.1-39-94 Методи контролю якості сировини та 

будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та 

визначення. 

262 ДСТУ Б А.1.1-40-94 Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги 

будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення. 

263 ДСТУ Б А.1.1-41-94 Сировина природна для виробництва силікатних 

виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення. 

264 ДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсозбереження. Терміни та визначення. 

265 ДСТУ Б А.1.1-46-94 Матеріали будівельні. Методи визначення 

мінералогічного складу. Терміни та визначення. 

266 ДСТУ Б А.1.1-48-94 Матеріали будівельні. Методи визначення 

теплофізичних властивостей. Терміни та визначення. 

267 ДСТУ Б А.1.1-49-94 Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних 

досліджень. Терміни та визначення. 

268 ДСТУ Б А.1.1-53-94 Методи визначення пористості. Терміни та 

визначення. 

269 ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для виробництва керамічних 

будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 
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270 ДСТУ Б А.1.1-64-95 Будівельні матеріали, бетони та вироби. 

Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення. 

271 ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення. 

272 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних 

матеріалів. Терміни та визначення. 

273 ДСТУ Б В.2.7-3-93 Матеріали будівельні. Камінь гіпсовий штучний. 

Технічні умови. 

274 ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Основні вимоги до проектної i 

робочої документації. 

275 ДСТУ Б В.2.7-6-94 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. 

Технічні умови. 

276 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 (EN 771-3:2003, NEQ). Будівельні матеріали. 

Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови. 

277 ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови. 

278 ДСТУ Б EN 13163:2012 Матеріали будівельні теплоізоляційні. 

Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови (EN 13163:2008, IDT). 

279 ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. 

Технічні умови. 

280 ДСТУ Б В.2.7-16-95 Будівельні матеріали. Матеріали стінові кам'яні. 

Номенклатура показників якості. 

281 ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні 

умови. 

282 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Гравій, щебінь і пісок штучні 

пористі. Загальні технічні умови. 

283 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи 

випробувань на горючість. 

284 ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. 

Загальні технічні умови. 
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285 ДСТУ Б В.2.7-26-95 Сировина глиниста. Метод визначення 

чутливості глин до сушіння. 

286 ДСТУ Б В.2.7-28-95 Черепиця керамічна. Технічні умови. 

287 ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів 

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Класифікація. 

288 ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних 

матеріалів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 

289 ДСТУ Б В.2.7-36:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові 

безцементні. Технічні умови. 

290 ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17171-94) Матеріали і вироби 

теплоізоляційні. Методи випробувань. 

291 ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) Матеріали і вироби будівельні. 

Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом. 

292 ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) Матеріали і вироби будівельні. 

Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем. 

293 ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Бетони. Методи визначення 

морозостійкості. Загальні вимоги. 

294 ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Бетони. Базовий (перший) 

метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги. 

295 ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. 

Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому 

заморожуванні і відтаванні. 

296 ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) Листи азбестоцементні плоскі. 

Технічні умови. 

297 ДСТУ Б В.2.7-42-97 Матеріали і вироби будівельні. Методи 

визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і 

виробів. 
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298 ДСТУ Б В.2.7-60-97 Будівельні матеріали. Сировина глиниста для 

виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація. 

299 ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) Будівельні матеріали. Щебінь і 

пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови. 

300 ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод 

випробування на розповсюдження полум'я. 

301 ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, з відходів 

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Класифікація. 

302 ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для 

будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови. 

303 ДСТУ Б В.2.7-91-99 В’яжучі мінеральні. Класифікація. 

304 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) Будівельні матеріали. Листи 

гіпсокартонні. Технічні умови. 

305 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 Матеріали рулонні покрівельні та 

гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 

306 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби 

будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при 

стаціонарному тепловому режимі. 

307 ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Будівельні матеріали. Породи карбонатні для 

виробництва вапна. Технічні умови. 

308 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Будівельні матеріали. Плити гіпсові для 

перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови. 

309 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Будівельні матеріали. Добавки 

енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. 

310 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені 

керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ). 

311 ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені 

силікатні. Технічні умови. 



82 

 

312 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 

Технічні умови. 

313 ДСТУ Б В.2.7-163:2008 Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. 

Технічні умови. 

314 ДСТУ Б В.2.7-164:2008 Вироби з ніздрюватих бетонів. Технічні 

умови. 

315 ДСТУ Б В.2.7-165:2008 Методи визначення гігроскопічної сорбції 

будівельних матеріалів та виробів (EN ISO 12571: 2000, NEQ). 

316 ДСТУ Б В.2.7-167:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на 

синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162: 2001, NEQ). 

317 ДСТУ Б В.2.7-169:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати 

ламельні. Технічні умови (EN 13162: 2001, NEQ). 

318 ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої 

густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності. 

319 ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення 

терміну ефективної експлуатації і теплопровідності будівельних ізоляційних 

матеріалів в розрахункових і стандартних умовах. 

320 ДСТУ Б В.2.7-184:2009 Матеріали звукоізоляційні та 

звукопоглинальні. Методи випробувань. 

321 ДСТУ Б В.2.7-190:2009 Вироби волокнистоцементні. Номенклатура 

показників. 

322 ДСТУ Б В.2.7-192:2009 Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі 

для бетону пористі. Номенклатура показників. 

323 ДСТУ Б В.2.7-195:2009 Матеріали і вироби теплоізоляційні. 

Номенклатура показників. 

324 ДСТУ Б В.2.7-196:2009 Будівельні матеріали. Матеріали клеючі 

полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показників. 

325 ДСТУ Б В.2.7-198:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 

оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників. 
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326 ДСТУ Б В.2.7-199:2009 Будівельні матеріали. Плити 

деревоволокнисті. Номенклатура показників. 

327 ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових 

електростанцій для бетонів. Технічні умови. 

328 ДСТУ Б В.2.7-209:2009 Будівельні матеріали. Щебінь з доменного 

шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови. 

329 ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення міцності по контрольних зразках. 

330 ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила 

підбору складу. 

331 ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення деформацій усадки та повзучості. 

332 ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення призматичної міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. 

333 ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і 

загальні технічні вимоги. 

334 ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний 

метод визначення середньої густини. 

335 ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності. 

336 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови. 

337 ДСТУ Б В. 2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи 

загальнобудівельного призначення. Технічні умови. 

338 ДСТУ Б В.2.7-56:2010 Вироби теплоізоляційні зі скляного 

штапельного волокна. Технічні умови. 

339 ДСТУ Б В.2.7-82:2010 Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. 

Технічні умови. 

340 ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ). Захист бетонних і 

залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги. 
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341 ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Будівельні матеріали. Пісок і щебені 

перлітові спучені. Технічні умови. 

342 ДСТУ Б В.2.7-235:2010 Фасонні елементи з мінеральної вати для 

ізоляції трубопроводів. Технічні умови. 

343 ДСТУ Б В.2.7-249:2011 Бетони жаростійкі. Технічні умови (ГОМТ 

8462-85, MOD. 

344 ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний 

метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD). 

345 ДСТУ Б В.2.7-251:2011 Матеріали будівельні. Метод визначення 

питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD). 

346 ДСТУ Б В.2.7-252:2011 Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий 

метод визначення міцності на стиск (ГОСТ 24332-88, MOD). 

347 ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матеріали і вироби будівельні. Методи 

визначення опору паропроникненню. 

348 ДСТУ Б В.2.7-255:2011 Цегла кислототривка. Технічні умови  

(ГОСТ 474-90, MOD). 

349 ДСТУ Б В.2.7-256:2011 Плитки кислототривкі і термокислототривкі 

керамічні. Технічні умови (ГОСТ 961-89, MOD). 

350 ДСТУ Б В.2.7-258:2011 Цементи глиноземисті та 

високоглиноземисті. Технічні умови (ГОСТ 969-91, MOD). 

351 ДСТУ Б В.2.7-263:2011 Вироби азбестоцементні листові. Методи 

випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD). 

352 ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для 

будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD). 

353 ДСТУ Б В.2.7-270:2011 Плитки керамічні литі та килими з них. 

Технічні умови (ГОСТ 18623-82, MOD). 

354 ДСТУ Б В.2.7-274:2011 Добавки для цементів. Класифікація  

(ГОСТ 24640-91, MOD). 
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355 ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила 

контролю середньої густини (ГОСТ 26816-86, MOD). 

356 ДСТУ Б В.2.7-281:2011 Цементи. Класифікація (ГОСТ 23464-79, 

MOD). 

357 ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Плитки керамічні. Технічні умови  

(EN 14411:2006, NEQ). 

358 ДСТУ Б В.2.7-283:2011 Плитки керамічні. Методи випробувань. 

359 ДСТУ Б В.2.7-290:2011 Матеріали будівельні. Метод 

мікроскопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 22023-76, MOD). 

360 ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Матеріали будівельні. Нейтронний метод 

вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD). 

361 ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення стираності. 

362 ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Строительные материалы. Бетоны. Методы 

определения прочности по контрольным образцам. 

363 ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. 

Вимоги до проектування. 

364 ДСТУ Б В.2.7-53:2014 Вироби волокнистоцементні хвилясті. 

Технічні умови. 

365 ДСТУ Б В.2.7-83:2014 Матеріали рулонні покрівельні та 

гідроізоляційні. Методи випробувань. 

366 ДСТУ Б В.2.7-316:2016 Плити та картон мінераловатні 

теплоізоляційні. Технічні умови. 

367 ДСТУ Б В.2.7-317:2016 Мати та шнури мінераловатні 

теплоізоляційні. Технічні умови. 

368 ДСТУ Б В.2.7-318:2016 Вата мінеральна. Технічні умови. 
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