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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною 

здобуття вищої освіти в університеті за першим (бакалаврським) і другим 

(магістерським) рівнями 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. 

В об’єднуючій програмі наведено перелік практик з підготовки 

бакалаврів та магістрів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 

Обсяги практичної підготовки наведено в годинах та кредитах ECTS згідно з 

освітніми програмами та навчальними планами. 

Система практичної підготовки студентів, які здобувають вищу освіту 

для отримання освітнього ступеня «Бакалавр», передбачає проходження 

наступних видів практики: 

− на першому курсі – першу навчальну практику у вигляді екскурсій на 

сучасні підприємства з виробництва будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій (заводи залізобетонних конструкцій (ЗЗБК), домобудівні комбінати 

(ДБК), заводи з виробництва силікатних виробів автоклавного твердіння, 

гіпсових, вапняно-гіпсових, шлакобетонних та інших виробів і конструкцій, 

високомеханізовані полігони з виробництва залізобетонних виробів і 

конструкцій (блок-кімнат, труб тощо), підприємства з виробництва товарного 

бетону, в’яжучих речовин, заповнювачів, стінових, оздоблювальних, 

ізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів тощо) – 90 годин (3 кредити 

ECTS); 
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− на другому курсі – другу навчальну практику на робочому місці в 

професійних училищах, навчальних комбінатах, лабораторіях, в умовах 

виробництва, в будівельній бригаді навчального закладу тощо – 90 годин  

(3 кредити ECTS); 

− на третьому курсі – першу виробничу практику на робочому місці на 

заводах з виробництва залізобетонних конструкцій (ЗЗБК); в домобудівельних 

комбінатах (ДБК); на заводах керамічних, силікатних, гіпсових, вапняно-

гіпсових, шлакобетонних та інших виробів; на високомеханізованих полігонах з 

виробництва залізобетонних виробів і конструкцій; на підприємствах з 

виробництва в’яжучих речовин, заповнювачів для бетонів, стінових, 

оздоблювальних, ізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів; на об’єктах з 

ремонту, реконструкції конструкцій, будівель і споруд; в організаціях і 

установах відповідних галузей господарства та сфер діяльності фахівця; в 

навчальних, навчально-виробничих майстернях; у навчально-практичних 

центрах; у науково-дослідних організаціях; у філіалах кафедри на 

підприємствах; на полігонах, будівельних об’єктах як на території України, так 

і за її межами – 90 годин (3 кредити ECTS); 

− на четвертому курсі – другу виробничу практику на професійній посаді 

штатного співробітника, сумісника, або стажера на заводах з виробництва 

залізобетонних конструкцій (ЗЗБК); в домобудівельних комбінатах (ДБК); на 

заводах керамічних, силікатних, гіпсових, вапняно-гіпсових, шлакобетонних та 

інших виробів; на високомеханізованих полігонах з виробництва 

залізобетонних виробів і конструкцій; на підприємствах з виробництва 

в’яжучих речовин, заповнювачів для бетонів, стінових, оздоблювальних, 

ізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів; на об’єктах з ремонту, 

реконструкції конструкцій, будівель і споруд; в організаціях і установах 

відповідних галузей господарства та сфер діяльності фахівця; в навчальних, 

навчально-виробничих майстернях; у навчально-практичних центрах; у 

науково-дослідних організаціях; у філіалах кафедри на підприємствах; на 
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полігонах, будівельних об’єктах як на території України, так і за її межами –  

90 годин (3 кредити ECTS). 

Система практичної підготовки студентів, які здобувають вищу освіту для 

отримання освітнього рівня «Магістр», передбачає проходження наступних 

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 даній наскрізній (об’єднуючій) програмі розглядаються загальні 

питання щодо організації, проведення та підбиття підсумків з проходження всіх 

видів 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 знаходитися в 

визначений розпорядком дня час на закріплених для цього місцях під 

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). Він спільно з керівником 

практики від підприємства, організації або виробництва вибирає й підготовлює 
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об’єкти баз практики для виконання програми, приймає участь у формуванні 

спеціалізованих ланок, груп, бригад, контролює хід виконання програми 

практики і веде 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 ПРАКТИК 

 

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 

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. 
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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. 

10 Здатність розпізнавати необхідність і самостійно навчатися протягом 

життя. 

11 Здатність продемонструвати розуміння широкого міждисциплінарного 

контексту інженерії. 

Під час здобуття вищої освіти для отримання освітнього ступеня 

«Бакалавр» студенти зобов’язані: 

- на першому курсі – пройти першу навчальну практику у вигляді 

екскурсій на підприємства з виробництва будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій, ознайомитися з робітничими професіями (муляр, бетоняр, 
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арматурник, столяр, штукатур і т.п.), з організацією і проведенням 

технологічних процесів з виготовлення будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій; 

- на другому курсі – пройти другу навчальну практику в професійних 

училищах, навчальних комбінатах, лабораторіях, в умовах виробництва, в 

будівельній бригаді навчального закладу тощо з метою набуття навичок щодо 

робітничих професій за спрямуванням спеціальності з підтвердженням набутої 

професії кваліфікаційним розрядом; 

- на третьому курсі – пройти першу виробничу практику в базовій 

будівельній організації на робочому місці в якості робітника або бригадира, 

помічника майстра, лаборанта лабораторії, контролера ВТК тощо, якщо він 

володіє достатньою підготовкою, отриманою раніше теоретично та практично; 

- на четвертому курсі – пройти другу виробничу практику в базовій 

будівельній організації на інженерній посаді (штатній, за сумісництвом або як 

стажер) в якості інженерно-технічного співробітника (майстра, інженера 

лабораторії або ВТК, інженерних підрозділів будівельної організації тощо). 

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. 
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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 усіх курсів першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів 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. 

 

2 ЗМІСТ ПРАКТИК 

 

2.1 Загальні вимоги 

 

Вище згаданий перелік практик студентів передбачає безперервність і 

послідовність їх проведення за одержання необхідного і достатнього обсягів 

практичних знань і вмінь відносно освітніх ступенів «Бакалавр» і «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. 
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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 «Бакалавр» 

Перша навчальна 1/2 2/90/3 Червень 

Під керівництвом 
викладачів кафедри 
ФХМ та ТБМВ –  
3 год за робочий день 
на академічну групу 

Друга навчальна  2/4 2/90/3 Червень 

Під керівництвом 
викладачів кафедри 
ФХМ та ТБМВ –  
3 год за робочий день 
на академічну групу  

Перша виробнича 3/6 2/90/3 Червень 

Під керівництвом 
викладачів кафедри 
ФХМ та ТБМВ –  
2 год за робочий день 
на академічну групу  

Друга виробнича  4/8 2/90/3 
Травень-
червень 

Під керівництвом 
викладачів кафедри 
ФХМ та ТБМВ –  
2 год за робочий день 
на академічну групу 

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 другому курсі бакалаврської підготовки під час проходження другої 

навчальної практики індивідуальне навчально-виробниче завдання пов’язане з 

опануванням студентами робітничої професії за професійним спрямуванням. 

На третьому й четвертому курсах бакалаврської підготовки під час 

проходження першої і другої виробничих практик індивідуальні завдання 

передбачають узагальнення прогресивних технологічних та конструктивних 

рішень під час виготовлення матеріалів і конструкцій для будівель і споруд, 

організацію технологічних рішень з безпечним проведенням робіт та інше, що 

сприяє більш успішному проходженню студентами практики на робочому 

місці, на інженерній посаді, під час стажування. 

На першому курсі магістерської підготовки під час проходження 

студентами науково-дослідної практики індивідуальні завдання пов’язані із 



12 

 

підбором вихідних даних для розробки магістерської роботи, проведення 

науково-дослідних робіт, узагальнення даних щодо ефективних технологій 

виробництва будівельних матеріалів і виробів. 

На другому курсі магістерської підготовки під час проходження 

педагогічної практики індивідуальні завдання пов’язані з впровадженням 

інновацій у навчальний процес. 

 

2.3 Заняття та екскурсії 

 

Заняття під час практики проводяться відповідно до програм, 

затверджених для кожного виду практики. Вони повинні забезпечити 

досягнення поставленої мети і вирішення завдань конкретного виду практики 

та виконання індивідуальних завдань. 

Екскурсії під час практики проводяться з метою отримання студентами 

найбільш повної уяви про базу практики, структуру підприємства – бази 

практики, взаємодію її окремих підрозділів, чинну систему управління ними та 

інше. Можливе ознайомлення з суміжними підприємствами, установами та 

визначними місцями розміщення бази практики. 

Кількість годин, що відводиться на заняття та екскурсії для студентів, не 

повинна перевищувати шести годин на тиждень. 

 

2.4 Інформаційне забезпечення 

 

У програмах з кожного виду практики наводиться перелік технічної 

літератури та нормативних документів, необхідних для вивчення та 

використання кожним студентом під час виконання програми практики. 
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2.5 Методичні рекомендації 

 

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 

 

Оцінка за шкалою 

університету  
Оцінка ECTS 

Оцінка 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. 

У методичних рекомендаціях наводяться дані щодо специфіки кожного 

виду практики з зазначенням відмінності між теоретичною навчальною та 

практичною діяльністю студентів на базі практики. Звертається увага на 

особливості проведення навчального процесу в даний період, надаються чіткі й 

конкретні рекомендації про те, що і як студент повинен робити для виконання 

програми конкретного виду практики. 

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 

 

Студенти повинні бути ознайомлені керівником практики з прийнятою в 

університеті, на кафедрі та на базі практики системою поточного та 

підсумкового контролю виконання окремих складових (змістових модулів) і 

загального об’єму (модуля) програми практики. 

На базах практики існує встановлений режим праці, контроль часу 

початку й закінчення роботи, правила ведення поточних записів і складання 

підсумкового звіту. 
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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 до захисту. 

У процесі проходження всіх видів практики студент зобов’язаний 

дотримуватися встановлених в університеті та на базі практики режиму праці, 

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

ведеться облік відвідування і об’єму виконаної роботи відповідно з програми 

практики. 

На третій день після початку практики керівник практики від кафедри 

зобов’язаний письмово повідомити завідуючого кафедри та декана про 

студентів, що не з’явилися па практику. З’ясовуються причини неявки на 

практику і приймається відповідне рішення. Студенти, що запізнилися на 

практику, без дозволу декана до проходження практики не допускаються. 

 

4 ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

У програмі з кожного виду практики наводяться вимоги щодо обсягу 

звіту, наявності в ньому основних розділів, послідовність викладення 

матеріалу, правила оформлення та інше. У звітах повинна бути стисло і 

конкретно описана робота, особисто виконана студентом. 

У звітах не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз 

практики (історії бази, технічних описів, змісту нормативних документів та ін.), 

а також 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. 
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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. 

У випадках, коли 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 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Підсумки практики підводяться комісією, що призначається керівником 

на підприємстві 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 цієї практики враховується разом із оцінками наступного 

семестру. Результати підсумкового контролю з практики заносяться до 

екзаменаційної відомості, встановленого в університеті зразку, проставляються 

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

успішності студентів. 

Студент, який не виконав програму практики, отримав незадовільний 

відгук на базі практики або незадовільну оцінку під час підсумкового 

контролю, направляється на практику повторно. 

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 
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протипожежної безпеки на базі практики та з інших питань організації і 

проведення практики. 

Підсумки всіх видів 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 та формулюються пропозиції та завдання на 

наступний навчальний рік. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Методичні вказівки та об’єднуюча (наскрізна) програма до проходження 

всіх видів практики із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 

сформулювала мету та завдання практичної підготовки студентів, які 

здобувають вищу освіту для отримання освітніх ступенів «Бакалавр» і 

«Магістр». 

Перелік і об’єми в годинах та кредитах ECTS всіх видів практик 

підготовки бакалаврів і магістрів визначають наскрізну практичну підготовку 

фахівців. 

Загальні вимоги до звіту, поточного та підсумкового контролів з 

виконання програми практик забезпечують звітність з кожного виду практики 

та підсумкову атестацію. 

Із кожного виду практики за наведеним переліком розроблена програма 

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 

 

• Інструкція складена на основі вимог НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 

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

• Відповідальність за техніку безпеки покладена на керівника 

практики – викладача ХНУБА. 

 

2 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Керівник практики від університету повинен провести інструктаж 

щодо техніки безпеки для студентів, які проходять практику, з його 

реєстрацією в журналі інструктажу з підписами студентів та підписом 

керівника практики. 

2.2 Керівник практики повинен не допускати до проходження практики 

студентів, які не пройшли інструктаж щодо техніки безпеки. 

 

3 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Під час перебування на будівельному майданчику студенти повинні 

носити захисні каски та спецодяг. 

3.2 Студентам заборонено втручатися в управління технологічним 

обладнанням під час ознайомлення з ним, вони при цьому повинні знаходитися 

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

вантажопідіймального обладнання під час виконання ним технологічних 

операцій. 
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3.3 Студентам заборонено: знаходитися на шляхах дії 

внутрішньозаводського транспорту, біля штабелів складованих будівельних 

матеріалів;  наближатися до будь-яких токоведучих 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 

 

4.1  Керівник практики від підприємства у випадку надзвичайної 

ситуації повинен негайно вживати необхідні заходи, за необхідності викликати 

швидку допомогу та повідомити про ситуацію керівника практики від 

університету. 

4.2  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) 

що діє на підставі Статуту Університету______________________________________________ 
                                                                                                                                             (статут або доручення) 

і, з другої сторонни,_______________________________________________________________ 
                                                                                                                              (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 надати характеристику на кожного студента-практиканта, в 
котрій відобразити  виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту. 
1.8. Надати студентам можливість збору інформації для 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 з 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 у 
встановленому порядку. 
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з 
календарним планом. 
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому 
навчальному 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, 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 практики 
 

        
        
        
        
        
        

 
(стор. 6 – зворотний бік) 

 
Відгук і оцінка роботи студента на практиці 
______________________________________________________ 
   (назва підприємства, організації, установи) 

Керівник практики від підприємства, організації, установи  
        
        
        
        
        
        

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

    «______» ____________________  20 ___ року 
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робочої документації. 

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

Технічні умови. 

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

Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови. 

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

252 ДСТУ Б EN 13163:2012 Матеріали будівельні теплоізоляційні. 

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

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

Технічні умови. 

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

Номенклатура показників якості. 

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

умови. 

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

пористі. Загальні технічні умови. 

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

випробувань на горючість. 

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

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

чутливості глин до сушіння. 

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

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

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Класифікація. 

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

матеріалів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 

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

безцементні. Технічні умови. 

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

теплоізоляційні. Методи випробувань. 

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

Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом. 

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

Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем. 

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

морозостійкості. Загальні вимоги. 

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

метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги. 

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

Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому 

заморожуванні і відтаванні. 

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

Технічні умови. 

271 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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272 ДСТУ Б В.2.7-60-97 Будівельні матеріали. Сировина глиниста для 

виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація. 

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

пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови. 

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

випробування на розповсюдження полум'я. 

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

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Класифікація. 

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

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

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

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

гіпсокартонні. Технічні умови. 

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

гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 

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

будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при 

стаціонарному тепловому режимі. 

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

виробництва вапна. Технічні умови. 

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

перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови. 

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

енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. 

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

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

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

силікатні. Технічні умови. 
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286 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 

Технічні умови. 

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

Технічні умови. 

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

умови. 

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

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

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

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

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

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

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

густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності. 

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

терміну ефективної експлуатації і теплопровідності будівельних ізоляційних 

матеріалів в розрахункових і стандартних умовах. 

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

звукопоглинальні. Методи випробувань. 

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

показників. 

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

для бетону пористі. Номенклатура показників. 

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

Номенклатура показників. 

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

полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показників. 

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

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

деревоволокнисті. Номенклатура показників. 

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

електростанцій для бетонів. Технічні умови. 

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

шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови. 

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

визначення міцності по контрольних зразках. 

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

підбору складу. 

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

визначення деформацій усадки та повзучості. 

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

визначення призматичної міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. 

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

загальні технічні вимоги. 

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

метод визначення середньої густини. 

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

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

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

загальнобудівельного призначення. Технічні умови. 

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

штапельного волокна. Технічні умови. 

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

Технічні умови. 

314 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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315 ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Будівельні матеріали. Пісок і щебені 

перлітові спучені. Технічні умови. 

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

ізоляції трубопроводів. Технічні умови. 

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

8462-85, MOD. 

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

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

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

питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD). 

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

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

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

визначення опору паропроникненню. 

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

(ГОСТ 474-90, MOD). 

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

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

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

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

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

випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD). 

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

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

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

Технічні умови (ГОСТ 18623-82, MOD). 

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

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

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

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

MOD). 

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

(EN 14411:2006, NEQ). 

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

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

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

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

вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD). 

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

визначення стираності. 

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

определения прочности по контрольным образцам. 

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

Вимоги до проектування. 

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

Технічні умови. 

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

гідроізоляційні. Методи випробувань. 

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

теплоізоляційні. Технічні умови. 

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

теплоізоляційні. Технічні умови. 

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