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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 

Однією зі складових частин навчання і підготовки фахівців в галузі 
будівництва є виробнича практика, яка забезпечує продовження навчального 
процесу в умовах діючих підприємств. Формування фахівця в галузі 
будівництва продовжується в період проходження виробничої практики після 
відповідного етапу теоретичної і лабораторно-практичної підготовки. 

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу для 
студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» професійного 
спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 
наприкінці 6 семестру підготовки на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» з 
нормативним терміном навчання і наприкінці 4 семестру підготовки на 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» з прискореним терміном навчання 
передбачається проходження виробничої практики. Виробнича практика триває 
два тижні. Підприємства як об’єкти практики мають бути обладнані сучасним 
технологічним, транспортним, контрольно-вимірювальним та іншим 
устаткуванням. Базами практики можуть бути сучасні підприємства: заводи з 
виробництва залізобетонних конструкцій (ЗЗБК); домобудівельні комбінати 
(ДБК); заводи керамічних, силікатних, гіпсових, вапняно-гіпсових, 
шлакобетонних та інших виробів; високомеханізовані полігони з виробництва 
залізобетонних виробів і конструкцій; підприємства з виробництва в’яжучих 
речовин, заповнювачів для бетонів, стінових, оздоблювальних, ізоляційних і 
покрівельних матеріалів і виробів; об’єкти з ремонту, реконструкції 
конструкцій, будівель і споруд; організації, установи відповідних галузей 
господарства та сфер діяльності фахівця; навчальні, навчально-виробничі 
майстерні; навчально-практичні центри; філіали кафедр на підприємствах; 
полігони, будівельні об’єкти як на території України, так і за її межами. 

Юридичною основою для проходження практики є договір між 
університетом і підприємством про встановлені робочим навчальним планом 
терміни і строки. 

В умовах діючого підприємства на конкретній ділянці роботи студент-
практикант має набути навичок і вмінь не тільки щодо інженерно-технічної, але 
й щодо організаційно-керувальної діяльності, а також навчитися працювати 
нарівні з робітниками підприємства. Відповідно до вимог сучасного рівня 
виробництва фахівець має досконало володіти своєю спеціальністю, мати гарну 
наукову і практичну підготовку, бути вмілим організатором, здатним на 
практиці застосовувати принципи наукової організації праці. 

На допомогу студентам-практикантам при виконанні програми практики 
наводяться список рекомендованих джерел інформації (підручники, навчальні 
посібники, довідники, список державних стандартів та інші нормативні 
документи, дійсні за станом на 1 січня 2017 р.). 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Методичне забезпечення практичної підготовки 
 

Для методичного забезпечення проходження практики існують такі 
документи: 

1 Закон України «Про освіту». 
2 Закон України «Про вищу освіту». 
3 Закон України «Про охорону праці». 
4 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України. Наказ Міністерства освіти України від 08.04.93р. №93. 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.04.1993р. за №35. 

5 Рекомендації про проведення практики студентів вищих навчальних 
закладів України. Ухвалено рішенням Вченої ради ІІТЗО від 24 квітня 2013 
року (протокол №5). – К.: 2013. – 14с. 

6 Постанови Кабінету Міністрів України, накази та розпорядження 
Міністерства освіти і науки України з питань щодо практики студентів, які 
видані після затвердження чинного Положення. 

7 Положення про проведення практики студентів Харківського 
національного університету будівництва та архітектури. – Харків, ХДТУБА, 
2014. –46 с. 

8 Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівців освітнього ступеня 
«Бакалавр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
професійного спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і 
матеріалів». 

9 Освітньо-професійна програма підготовки фахівців освітнього ступеня 
«Бакалавр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
професійного спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і 
матеріалів». 

10 Навчальний та робочий навчальні плани університету, розроблені для 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного 
спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 

11 Об’єднуюча (наскрізна) програма практики для спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 

12 Програма проходження виробничої практики. 
13 Договір про проведення практики студентів університету, укладений 

між університетом і базою практики (підприємством, організацією, установою) 
(додаток А). 

14 Направлення на практику (додаток Б). 
15 Щоденник практики студента (додаток В). 
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Зміст і послідовність практики визначаються в програмі, розробленій на 
кафедрі, яка організовує і проводить практику. Програма практики 
затверджується в установленому порядку й узгоджується з базою практики. 

Програма практики є основним навчально-методичним документом для 
студентів та керівників практики від університету і бази практики. Для кожного 
освітнього ступеня вона повинна містити рекомендації щодо видів, форм та 
методів організації практики, контролю рівня знань, умінь та навичок, яких 
повинні набути студенти під час проходження практики. 

Об’єднуюча (наскрізна) програма розробляється за напрямом підготовки 
або за спеціальністю та впроваджується в навчальний процес для всіх видів 
практик, передбачених навчальними планами.  

Програма практики повинна відповідати сучасним вимогам до підготовки 
фахівця, орієнтованого на конкретне фахове робоче місце, чітко планувати та 
регламентувати діяльність студентів і викладачів у періоди навчального 
процесу та проведення практичної підготовки. 

 

1.2 Керівництво виробничою практикою 
 

Відповідальність за організацію, контроль та проведення практики 
покладається на першого проректора з науково-педагогічної роботи та декана 
факультету. 

Навчально-методичний супровід практиками на факультеті здійснює 
декан, а загальний супровід в університеті – навчально-методичний відділ. 

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюється кафедрою 
фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів. Для 
керівництва практикою на місцях кафедра призначає найбільш досвідчених 
викладачів, які забезпечують ефективне та якісне проведення практики. 
Керівник практики від університету призначається наказом по університету. 

Керівники практики від університету заздалегідь до її початку 
виїжджають на підприємства для узгодження дії договору та організації умов 
для виконання студентами програми практики. Вони беруть участь у 
проведенні всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику 
(інструктажі про порядок проходження практики, з техніки безпеки та ін.), 
забезпечують високу якість проходження практики студентами та її 
відповідність навчальним планам і програмам, організовують для студентів на 
базах практики обов’язкові навчальні заняття, залучають їх до роботи 
колективу на підприємствах, контролюють забезпечення підприємствами 
нормальних умов праці і побуту студентів, проведення студентам обов’язкових 
інструктажів щодо охорони праці та техніки безпеки (додатки А і Г). 

Керівники практики студентів від університету зобов’язані: 
− забезпечувати проведення всіх організаційних заходів перед виїздом 

студентів на практику; 
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− проводити інструктажі щодо порядку проходження практики, техніки 
безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки; 

− організовувати на базах практики навчальні заняття й екскурсії для 
студентів; 

− здійснювати контроль за забезпеченням підприємством необхідних 
умов праці студентів і проведенням інструктажів щодо охорони праці та 
техніки безпеки; 

− забезпечувати високу якість проходження практики студентами згідно 
з навчальним планом і програмою практики; 

− надавати оперативну допомогу, проводити консультації щодо 
відшукування матеріалів для звіту, виконання індивідуального завдання і 
складання звіту. 

Підприємства, які є базами практики, організовують і проводять 
практику студентів згідно з договором та програмою практики, надають місця 
практики, забезпечують найбільшу ефективність її проходження. На студентів, 
зарахованих і незарахованих на штатні посади на час проходження практики, 
розповсюджується законодавство про працю та правила внутрішнього 
трудового розпорядку підприємства, організації, установи. Тривалість 
робочого часу студентів під час проходження практики регламентується 
Кодексом законів про працю України і складає для студентів віком від 15 до 16 
років 24 години на тиждень, від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень. Згідно з 
діючим законодавством України (ст. 51 із змінами, внесеними згідно з 
Законами № 871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 
05.07.95), від 18 років і старші – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 у 
редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, із змінами, внесеними згідно з Законом 
№ 3610-12 від 17.11.93). 

Відповідальність за організацію практики кожного студента на 
підприємстві покладається на керівника практики від підприємства. 

Загальне керівництво над групою студентів, які проходять практику, 
покладається на одного з провідних інженерно-технічних робітників або 
висококваліфікованих спеціалістів, затверджених наказом керівника від 
підприємства. 

Обов’язки керівників, призначених від бази практики, зазначено в 
договорі про проведення практики (додаток А). 

Керівники практики студентів від підприємства зобов’язані: 
− здійснювати загальне керування студентами-практикантами; 
− спільно з керівником практики від університету організовувати і 

контролювати виконання програми практики студентом; 
− дотримуватися календарного графіка проходження практики, 

узгодженого з університетом; 
− забезпечувати своєчасне і якісне проведення інструктажів щодо 

охорони праці й техніки безпеки; 
− залучати студентів до загальної роботи колективу підприємства; 
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− організовувати навчальні заняття студентів і екскурсії в суміжні цехи, 
на інші підприємства та в організації; 

− надавати допомогу щодо підбору матеріалів для складання звіту про 
проходження  практики; 

− залучати студентів до науково-дослідної та інноваційної робіт; 
− контролювати дотримання практикантами трудової дисципліни і 

здійснювати облік роботи студентів; 
− звітувати перед керівництвом підприємства про організацію і підсумки 

проведення практики. 
Керівник практики студентів від підприємства в разі необхідності може 

накласти стягнення на практикантів, які порушують правила внутрішнього 
розпорядку, і повідомити про це керівнику практики від університету. 

 

1.3 Обов’язки студента під час проходження практики 
 

Студент під час проходження практики зобов’язаний: 
− повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики; 
− дотримуватись діючих на підприємстві правил внутрішнього 

розпорядку; 
− строго дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки й 

виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку; 
− брати участь в науково-дослідній, інноваційній та винахідницькій 

роботах за завданням керівників практики від кафедри і підприємства та за 
власною ініціативою; 

− нести відповідальність за дотримання трудової дисципліни, техніки 
безпеки, за виконану роботу та її результати на одному рівні зі штатними 
працівниками підприємства; 

− вести щоденник і записувати в нього необхідні інформаційні матеріали, 
зміст лекцій і бесід, виконувати ескізи, зарисовки тощо. 

По закінченню практики студент повинен надати керівникам практики від 
університету та підприємства письмовий звіт про виконання всіх завдань і 
скласти диференційний залік в останній день практики або в терміни, 
встановлені кафедрою. 
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1.4 Ведення щоденника, складання й оформлення звіту, 
підведення підсумків практики 

 

1.4.1 Вимоги щодо ведення щоденника й складання звіту 
 

Ведення щоденника та складання звіту про проходження практики 
відносяться до самостійної роботи студента.  

Щоденник та звіт про проходження практики є основними документами, 
за якими визначаються якість роботи студента в період практики, його 
здібності до самостійного вирішення інженерних та інших завдань 
виробництва, до технічного мислення. 

Обсяг звіту має складати приблизно 40…50 сторінок тексту, зокрема 
обсяг НДРС – не менше 10 сторінок. 

Звіт рекомендується складати за такою структурою: 
 
Вступ 
1 Технологічна частина. 
1.1 Тип і структура підприємства (заводу, цеху). 
1.2 Номенклатура виробів і область їхнього застосування. 
1.3 Характеристика основних сировинних матеріалів і способи їхньої 

обробки. 
1.4 Характеристика основних сировинних матеріалів і способи їхньої 

обробки. 
1.5 Оснащення підприємства технологічним і транспортним обладнанням. 
1.6 Контроль якості сировинних матеріалів, технологічного процесу, 

готової продукції (посилання на діючі стандарти, технічні умови, будівельні 
норми тощо). 

2 Техніко-економічні показники виробництва. 
3 Техніка безпеки й охорона праці на заводі, в цеху. 
4 Заходи щодо охорони навколишнього середовища. 
5 Науково-дослідна робота студента. 
5.1 Винахідницька й інноваційна робота на підприємстві. 
5.2 Результати науково-дослідної роботи і технічної творчості студента-

практиканта. 
Висновки. 
Список використаних джерел інформації. 

 
Звіт про проходження виробничої практики може бути оформлений в 

рукописному або в набраному на комп’ютері виглядах на одній стороні аркуша 
формату А4 (297×210 мм).  

Під час оформлення звіту необхідно дотримуватися вимог ДСТУ 3008-95 
та іншої нормативної документації. Розмірності вживаних одиниць 
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вимірювання та параметрів потрібно наводити в одиницях міжнародної системи 
СВ. 

Текст звіту висловлюється в безособовій формі літературною мовою, 
стисло і грамотно.  

В тексті необхідно посилатися на рисунки, таблиці і використані джерела 
інформації відповідно до вимог ДСТУ 3008-2015 та іншої нормативної 
документації, вказувати джерела найбільш важливих відомостей, формул, 
довідкових даних. 

Звіт має містити необхідний ілюстративний матеріал, фотографії, 
креслення, схеми, графіки тощо, а також заголовний лист (додаток Д) і зміст. 

Звіт підписується студентом, завіряється керівниками практики від 
підприємства й університету, передається на кафедру для його захисту. 

До звіту студент додає оформлений щоденник практики, в якому 
протягом її проходження наводить перелік виконаних робіт, записує критичні 
зауваження та пропозиції щодо вдосконалення технологічного процесу й 
організації виробництва.  

В щоденнику мають бути зазначені дати прибуття на практику й відбуття 
студента з місця проходження практики, а також відгук керівника практики від 
підприємства. Підписи керівника практики від підприємства завіряються 
печаткою підприємства. 

Звіт разом зі щоденником проходження практики необхідно здавати 
керівникам практики від університету та підприємства для перевірки до того, як 
закінчиться практика.  

Після перевірки звіту студент захищає його в останній день практики або 
в терміни, встановлені кафедрою. 

 

1.4.2 Поточний контроль і підведення підсумків практики 
 

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. 

Виконання програми практики оцінюється до 100 балів за шкалою 
вищого навчального закладу та відповідним рівнем оцінювання за 
національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 1.1). 

Своєчасність, ритмічність, послідовність і якість виконання програми 
практики студентом оцінюється за двома змістовими модулями по 50 балів 
кожен за шкалою університету з відповідним оцінюванням кожного модуля за 
національною шкалою (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.1 – Відповідність оцінювання знань студента за шкалами 
університету, національною та ECTS 

 
Оцінка за шкалою 

університету  
Оцінка за 

шкалою 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 
 
 
Таблиця 1.2 – Відповідність шкал оцінювання знань студента за 

результатами виконання змістових модулів 
 

Університетська шкала оцінювання 
модуля в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

50 50 

Відмінно А 45-50 45-50 

В 41-44 41-44 
Добре 

С 37-40 37-40 

D 32-36 32-36 
Задовільно 

Е 30-31 30-31 

Незадовільно FX 18-29 18-29 

Неприйнятно F 1-17 1-17 

 
Виконання програми практики за першим змістовим модулем оцінюється 

в межах від 1 до 50 балів за результатами дотримання вимог та виконання 
завдань першого етапу проходження практики, враховуючи такі показники, як: 

− своєчасна явка студента на підприємство; 
− ознайомлення студента з підприємством, цехом, технологічною лінією 

з виробництва продукції; 
− своєчасне проходження студентом інструктажів з питань організації й 

охорони праці; 
− дотримання студентом правил і розпорядку роботи підприємства або 

організації; 
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− систематичне ведення студентом щоденника; 
− послідовне критичне вивчення та практичне засвоєння студентом 

технологічного процесу основного виробництва та дії суміжних служб; 
− ознайомлення студента з технологічним і транспортним обладнанням 

виробництва; 
− оцінювання студентом відповідності технічного стану та умов 

експлуатації технологічного і транспортного обладнання нормативним 
вимогам; 

− надання студентом підприємству або його структурному підрозділу 
науково-технічного сприяння в вирішенні виробничих завдань відповідно до 
своєї теоретичної підготовки в університеті; 

− набуття студентом практичних навичок щодо керування роботою 
окремого технологічного обладнання й агрегатів, роботою окремих підрозділів 
підприємства, цеху, лінії, ділянки або технологічного поста. 

Виконання кожного з показників першого змістового модуля оцінюється 
в межах від 1 до 5 балів. Кожне зауваження щодо невиконання складового 
показника знижує його оцінку на 1-2 бали залежно від рівня невиконання. 

Другий змістовий модуль в межах від 1 до 50 балів оцінюється за 
результатами виконання другого етапу проходження практики та заключного 
етапу практичної підготовки – складання та захисту звіту з практики за 
показниками, до складу яких входять: 

− опанування загальної характеристики підприємства та продукції, яка 
виробляється; 

− опанування сировинної бази для виробництва продукції, 
енергозабезпечення, транспортних зв’язків; 

− повнота висвітлення основних технологічних питань у звіті про 
проходження практики; 

− виконання індивідуального завдання; 
− висвітлення у звіті матеріалу щодо виробничих екскурсій; 
− творча активність та раціоналізаторська робота; 
− ілюстрування матеріалу звіту; 
− якість оформлення звіту відповідно до нормативних вимог; 
− зміст щоденника практики і системність його ведення; 
− відповіді на питання, надані  під час захисту звіту з практики. 
Виконання кожного з показників другого змістового модуля оцінюється в 

межах від 1 до 5 балів. Кожне зауваження щодо невиконання складового 
показника знижує його оцінку на 1-2 бали залежно від рівня невиконання. 

За кожним зі змістових модулів підсумовуються бали і визначається 
загальна їхня кількість за виконання програми практики. На підставі таблиці 1.1 
виставляється оцінка за диференційований залік. Під час підсумкового 
оцінювання беруться до уваги нижченаведені критерії. 

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) – А – виставляється студенту, який під 
час проходження практики поглибив теоретичні знання, склав звіт відповідно 
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до нормативних вимог, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно захищав його, 
правильно та впевнено застосовував набуті теоретичні знання на практиці. 

Оцінка «добре» (82-89 балів) – В – виставляється студенту, який твердо 
засвоїв теоретичний матеріал, застосовував його на практиці, грамотно й 
послідовно викладав матеріал звіт під час захисту, не допускаючи при цьому 
помилок. 

Оцінка «добре» (74-81 бал) – С – виставляється студенту, який не 
допускав суттєвих неточностей у відповідях на запитання, правильно 
застосовував теоретичні положення на практиці. 

Оцінка «задовільно» (64-73 бали) – D – виставляється студенту, який має 
знання тільки щодо основного матеріалу звіту, але не засвоїв його деталі, 
допускає неточні формулювання. 

Оцінка «задовільно» (60-63 бали) – Е – виставляється студенту, який 
допускає порушення послідовності у викладенні матеріалу та відчуває 
труднощі в застосуванні теоретичних знань на практиці. 

Оцінка «незадовільно» (35-59 балів) – FX – виставляється студенту, який 
не володіє знанням значної частини матеріалу звіту, допускає суттєві помилки, 
невпевнено, зі значними труднощами застосовує теоретичні знання на практиці, 
але здатний доопрацювати матеріал звіту та повторно його захистити без 
повторного проходження практики; 

У разі отримання оцінки «незадовільно» (від 1 до 34 балів) – F, студент 
відраховується з університету за умови обов’язкового повторного проходження 
практики з відновленням навчання в університеті. 

Диференційований залік, зазвичай, приймають в день закінчення 
практики або в додатково призначені терміни. Студентові, який не склав залік у 
встановлені терміни, виставляється оцінка «незадовільно». Останній термін 
складання диференційованого заліку після повернення студента з практики в 
університет – не пізніше початкового строку державної атестації на здобуття 
освітнього ступеня «Бакалавр». 

Студенти, які отримали незадовільні оцінки в результаті несумлінного 
відношення до проходження практики, виявлення під час захисту повної їх 
непідготовленості відповідно до програми або ті, які не виконали програму 
виробничо-технологічної практики, відраховуються з університету. 

 

2 ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 
 

2.1 Мета і завдання практики 
 

Робочим навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» передбачено проходження 
виробничої практики після закінчення теоретичного  навчання  на  третьому  
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курсі  (6 семестр) для студентів, які здобувають вищу освіту на освітній ступінь 
«Бакалавр» з нормативним строком навчання, і на другому курсі (4 семестр) 
для студентів, які здобувають вищу освіту на освітній ступінь «Бакалавр» зі 
скороченим строком навчання. Згідно з графіком навчального процесу 
проходження виробничої практики передбачається в червні протягом двох 
тижнів (90 годин – 3 кредити EСTS). 

Метою практики є вивчення виробничої діяльності підприємств 
будівельної індустрії, закріплення теоретичних фахових знань щодо 
технологічних процесів, улаштування й експлуатації обладнання заводів 
збірного залізобетону, будівельних матеріалів і виробів, набуття практичних 
навичок щодо інженерно-технічної роботи, закріплення, поглиблення і 
розширення знань з фахової підготовки на здобуття освітнього ступеня 
«Бакалавр». 

Достатня попередня теоретична підготовка дозволяє студенту під час 
проходження практики вирішувати такі завдання: 

− послідовно та критично вивчати технологічні процеси основного 
виробництва й обов’язки допоміжних служб; 

− ознайомитися з технологічним і транспортним обладнанням заводів, 
цехів, технологічних ліній, оцінити технічний рівень і стан; 

− ознайомитися зі структурою підприємства та організацією праці 
виробництва; 

− вивчити в конкретних виробничих умовах економіку підприємства і 
засоби планування його роботи; 

− набути практичних навичок щодо керування роботою окремого 
технологічного обладнання, агрегатів, а також керування роботою окремих 
підрозділів заводу або цеху, роботою бригади, зміни, технологічної лінії або 
дільниці; 

− надати відповідно до своєї теоретичної підготовки та за допомогою 
керівника практики або професорсько-викладацького складу університету 
науково-технічне сприяння підприємству або його підрозділу в вирішенні 
виробничих завдань; 

− ознайомитися з умовами експлуатації будівельних конструкцій, 
виробів, оздоблювальних матеріалів, оцінити їхній технічний стан і його 
відповідність умовам експлуатації та нормативним вимогам, запропонувати 
технологію ремонту і відновлення; 

− ознайомитися з правилами технічної експлуатації обладнання, 
властивостями й застосуванням матеріалів, які використовуються в процесі 
виробництва бетонних сумішей, залізобетонних виробів і конструкцій, 
стінових, оздоблювальних, ізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів 
тощо; 

− ознайомитися з роботою лабораторії, ВТК і метрологічної служби 
підприємства, з методами виявлення й усунення браку; 

− вивчити діючу нормативну й технічну документацію. 
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З метою поглибленого вивчення технологічного процесу виготовлення 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів або технічного стану будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів, аналізу техніко-економічних показників 
досліджуваних об’єктів, роботи технологічних ліній та інших виробничих 
аспектів керівник практики від університету видає студенту індивідуальне 
завдання. 

Під час проходження виробничої практики студент повинен 
кваліфіковано й ініціативно виконувати всі службові обов’язки відповідно до 
посади, яку він обіймає. 

Із часу зарахування студентів-практикантів на роботу і до закінчення 
практики на них розповсюджується трудове законодавство, правила праці, 
правила внутрішнього розпорядку, що діють на даному підприємстві. 

Студент, виконуючи програму практики повинен: 
− надавати допомогу підприємству способами розробки інноваційних 

пропозицій, пов’язаних з покращенням технологічних процесів, удосконалення 
засобів автоматизації й інтенсифікації виробництва, обладнання і покращення 
умов його обслуговування; 

− розробляти та впроваджувати заходи, пов’язані з підвищенням 
продуктивності праці, зниженням собівартості та підвищенням якості 
продукції; 

− проводити профорієнтаційну роботу щодо вступу до університету. 
За результатами проходження практики студент повинен знати: 
− типи та структуру підприємств з виробництва будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів; 
− основні положення щодо проектування технологічних процесів 

виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 
− послідовність виконання технологічних операцій виробничих процесів; 
− характеристику вихідної сировини та напівфабрикатів; 
− послідовність технологічного аналізу номенклатури виробів і галузі 

їхнього застосування; 
− діючі стандарти, будівельні норми, технічні умови та вимоги щодо 

контролю якості сировини, технологічних напівфабрикатів, технологічних 
процесів, готової продукції; 

− засоби інтенсифікації технологічних процесів виробництва будівельних 
матеріалів, виробів і конструкцій; 

− основні засоби і способи автоматизації та механізації виробничих 
процесів; 

− заходи щодо техніки безпеки, охорони праці та охорони 
навколишнього середовища на підприємстві; 

− функції відділу головного технолога, права й обов’язки технолога 
заводу, цеху, ділянки; 

− функції заводської лабораторії і відділу технічного контролю, їхні 
права й обов’язки. 
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Студент-практикант повинен уміти: 
− читати креслення технічної документації; 
− оцінювати раціональність обрання сировинних компонентів, визначати 

їх властивості, обґрунтовувати їх обрання і доцільність введення добавок до 
них для забезпечення заданих властивостей готової продукції; 

− визначати технологічні параметри та режими підготування сировини та 
напівфабрикатів; 

− визначати режими термічної обробки матеріалів і виробів з 
урахуванням впливу технологічних чинників і забезпеченням раціональних 
енерговитрат; 

− здійснювати поопераційний контроль технологічного процесу 
виробництва та виконувати контрольні операції з оцінювання якості 
сировинних матеріалів і готової продукції; 

− виконувати розрахунки з визначення техніко-економічних показників 
виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 

− організовувати виконання технологічних операцій і раціональне 
використання механізмів у процесі виготовлення будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів; 

− виконувати аналіз роботи технологічного обладнання, витрат робочого 
часу, визначати витрати робочого часу й інших показників на виготовлення 
одиниці готової продукції. 

За результатами проходження практики студент повинен набути 
навичок: 

− щодо організації праці бригади, дільниці, цеху з урахуванням їхньої 
спеціалізації, керівництва підрозділами; 

− щодо вирішення поставлених виробничих завдань з найменшими 
витратами та найбільшою ефективністю; 

− щодо управління роботою окремих служб і підрозділів заводу: ВТК, 
лабораторії, виробничих відділів; 

− щодо оцінювання рівня механізації й автоматизації праці, 
застосовуваних під час виконування виробничих завдань; 

− щодо аналізування й оцінювання науково-технічного рівня 
застосовуваного технологічного, транспортного й інших видів обладнання та 
техніки; 

− щодо організації роботи обладнання і засобів малої механізації під час 
виконання основних технологічних операцій і управління роботою окремих 
установок, агрегатів, пультів, контрольно-вимірювальних приладів та 
обчислювальної техніки; 

− щодо оцінювання якості виконуваних робіт за всіма операціями 
технологічного процесу; 

− щодо опрацювання нормативної документації (робочих креслень, 
технологічних карт, технічних умов, будівельних норм, стандартів тощо); 

− щодо оцінювання завдання, виконаного на робочому місці й 
оформлення звітної документації; 
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− щодо використання теоретичної підготовки під час вирішення 
виробничих завдань; 

− щодо виявлення резервів підвищення ефективності та якості 
виробництва будівельних виробів і матеріалів; 

− щодо економічного аналізу та методів планування роботи 
підприємства. 

До компетентностей, якими повинен оволодіти студент у результаті 
проходження виробничої практики, належать: 

− здатність продемонструвати практичні інженерні навички; 
− здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних 

проблем; 
− здатність застосовувати й інтегрувати знання і розуміння інших 

інженерних дисциплін; 
− здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних 
рішень; 

− здатність продемонструвати здібності щодо інженерної діяльності, яка 
може забезпечити сталий розвиток; 

− здатність продемонструвати здібності щодо питань використання 
технічної літератури та інших джерел інформації; 

− здатність продемонструвати здібності щодо розуміння правових норм, 
які мають відношення до інженерної діяльності, включаючи питання 
персоналу, здоров'я, безпеки і ризику (в тому числі екологічного ризику); 

− здатність продемонструвати обізнаність з відповідними кодексами з 
питань практики і промислових стандартів; 

− здатність продемонструвати здібності щодо вирішення питань якості; 
− здатність продемонструвати здібності щодо надання характеристик 

будівельних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів; 
− здатність продемонструвати здібності щодо розуміння контекстів, у 

яких можуть бути застосовані інженерні знання: управління операціями, 
розробка технології тощо. 

До програмних результатів навчання належать: 
− здатність обирати й використовувати відповідне обладнання, 

інструменти та методи; 
− уміння поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних 

завдань; 
− здатність демонструвати розуміння застосовуваних методик і методів, а 

також їх обмеження; 
− здатність демонструвати розуміння нетехнічних наслідків інженерної 

практики; 
− здатність продемонструвати майстерність і лабораторні навички; 
− здатність продемонструвати вміння щодо вирішення проблем здоров'я, 

безпеки і правових питань та відповідних обов'язків інженерної практики, 
соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, відповідальності та 
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обов’язків щодо дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної 
практики. 

 

2.2 Зміст практики 
 

Програма виробничої практики передбачає вивчення студентами таких 
питань. 

1 Тип і структура підприємства, його генеральний план, склад цехів 
основного виробничого призначення, конструктивно-планувальні рішення 
основного корпусу, взаємозв’язок між цехами, вантажні потоки сировинних 
матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції, постачання підприємства 
електроенергією, водою, парою, стислим повітрям, паливом. 

2 Характеристика вихідної сировини і напівфабрикатів, які 
використовуються у виробництві (глини, відходи промисловості, в’яжучі 
матеріали, заповнювачі, арматура, добавки та ін.). 

3 Номенклатура продукції, яка виробляється, та її характеристика (назва, 
призначення, ескізи конструкцій або виробів, мінеральний склад глинистої 
сировини, марка і склад бетону, види цементів, які використовуються, схема 
армування, витрати арматури та закладних деталей, та ін.) за технологічними 
картами на виріб або конструкцію. 

4 Технологічна схема виробництва (розвантаження і складування 
матеріалів, підготовка форм, приготування суміші, армування, випал, теплова 
обробка, оздоблення, прийом і комплектація виробів, складування і 
відправлення готової продукції). 

5 Технологічні режими теплової обробки або умови ущільнення бетонної 
суміші (тривалість кожної операції, температура термічної обробки тощо). 

6 Оснащення підприємства технологічним і транспортним обладнанням, 
апаратурою, обчислювальною технікою, контрольно-вимірювальними 
приладами й інструментами (характеристика технічного обладнання, режим 
його роботи, коефіцієнт використання у часі, розташування обладнання, його 
обслуговування, характеристика оснащення і пристосувань), а також питання 
механізації і автоматизації виробничих процесів. 

7 Способи контролю технологічних процесів і якості сировинних 
матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції. Стандартизація. Метрологія. 

8 Організація праці й управління виробництвом (матеріально-технічне 
постачання, збут продукції й ін.). 

9 Методика визначення техніко-економічних показників виробництва. 
10 Вивчення передового досвіду, раціоналізаторської і винахідницької 

роботи підприємства. 
11 Заходи щодо виявлення резервів підвищення ефективності й якості 

виробництва. 
12 Заходи щодо охорони праці та техніки безпеки. 
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13 Заходи щодо захисту навколишнього середовища від забруднення 
відходами виробництва. 

14 Заходи щодо цивільної оборони. 
Питання, які стосуються конкретно виконуваної роботи на робочих 

місцях, всесторонньо і детально освітлюються в звіті з практики. З інших 
питань мають бути наведені, як мінімум, короткі відомості. 

 

2.3 Навчальні заняття і екскурсії 
 

У період проходження практики її керівники від університету і 
виробництва мають організувати екскурсії на передові підприємства 
спорідненого профілю. Під час екскурсій студенти знайомляться з передовими 
технологіями виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, 
творчо осмислюють отриману інформацію. Керівники практики проводять 
заняття, на яких читають лекції на теми технології і організації виробництва, 
інноваційних рішень. 

 

2.4 Науково-дослідна робота студента 
 

Під час практики кожен студент має проявити творчий підхід до 
виконуваної роботи, зробити внесок у вдосконалення вживаних прийомів робіт, 
пристроїв або матеріалів і запропонувати нові для базового підприємства 
проходження практики технічні рішення, які передбачають удосконалення 
складу матеріалів, конструкції виробів, технології виробництва і вживаної 
техніки, доцільні для даного підприємства (економічно ефективні, які 
підвищують продуктивність праці або коефіцієнт корисної дії, поліпшують 
умови праці й ін.). 

Перелік індивідуальних завдань для науково-дослідної роботи 
студента: 

1 Характеристика будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які 
виготовляються базовим підприємством, їхнє призначення. 

2 Аналіз постачання будівельних матеріалів і напівфабрикатів на 
підприємство. Відповідність їхньої якості вимогам нормативних документів. 

3 Складування щебеню, піску, в’яжучих матеріалів, добавок та інших 
сировинних матеріалів, використовуване обладнання. 

4 Підготовка сировинних матеріалів і напівфабрикатів для приготування 
бетонної суміші залежно від температурних і погодно-кліматичних умов. 

5 Технологія приготування бетонної суміші й обладнання, яке 
використовується. 

6 Аналіз рівня механічного забезпечення й автоматизації технологічного 
процесу виготовлення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. 
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7 Аналіз впливу характеристик дрібного заповнювача на властивості та 
собівартість бетону. 

8 Аналіз впливу реологічних властивостей бетонної суміші на витрати 
складових бетону. 

9 Аналіз впливу реологічних властивостей бетонної суміші на 
ефективність її приготування. 

10 Аналіз впливу реологічних властивостей бетонної суміші на 
ефективність формування виробу. 

11 Аналіз впливу реологічних характеристик бетонної суміші на 
інтенсифікацію процесу твердіння бетону. 

12 Аналіз вживаних на підприємстві в’яжучих матеріалів, організація 
їхнього приймання та складування. 

13 Контроль якості в’яжучих матеріалів і відповідність вимогам діючих 
нормативних документів. 

14 Аналіз впливу змішування різних видів цементу на властивості 
бетону. 

15 Аналіз забезпечення цехів і ділянок підприємства сировинними 
матеріалами і напівфабрикатами. 

16 Аналіз відповідності якості щебеню, який постачається на 
підприємство, вимогам діючих нормативних документів. 

17 Аналіз впливу технологічних чинників на витрати цементу. 
18 Аналіз впливу виду і марки цементу на його витрати і собівартість 

бетону. 
19 Аналіз впливу характеристик крупного заповнювача на властивості та 

собівартість бетону. 
20 Аналіз впливу технологічних чинників на продуктивність обладнання 

з приготування бетонних сумішей. 
21 Приготування та транспортування бетонної суміші на дільницю 

формування виробів і обладнання, яке при цьому використовується. 
22 Технологія формування бетонних і залізобетонних виробів і 

обладнання, яке при цьому використовується. Вплив параметрів 
віброущільнення бетонної суміші на ефективність виробництва залізобетонних 
виробів. 

23 Застосування тепловологісної обробки, автоклавування, 
електрообігріву або інших видів інтенсифікації твердіння бетонів і обладнання, 
яке при цьому використовується. Вплив режиму термічної обробки на 
ефективність виробництва. 

24 Забезпечення підприємства тепловою й електричною енергією, 
характеристика агрегатів, які використовують цю енергію в технологічному 
циклі виготовлення виробів і конструкцій. 

25 Аналіз заходів, які вживаються підприємством (ділянкою) щодо 
економії теплової, електричної й інших видів енергії, їхня ефективність. 

26 Влив технологічних чинників на ефективність теплової обробки 
виробів. 
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27 Аналіз впливу тривалості теплової обробки бетону на обертальність 
форм та теплових агрегатів. 

28 Аналіз ефективності використання виробничого об’єму ямних 
пропарювальних камер під час теплової обробки бетону. 

29 Аналіз впливу засобів підвищення заводської готовності на 
ефективність виробництва виробів і конструкцій. 

30 Аналіз впливу негайної розпалубки на ефективність формування 
виробів і властивості бетону. 

31 Аналіз методів зниження матеріальних і енергетичних ресурсів у 
виробництві конструкцій і виробів. 

32 Аналіз впливу хімічних добавок на ефективність виробництва 
залізобетонних виробів. 

33 Аналіз впливу технологічних чинників на ефективність виробництва 
виробів з ніздрюватих бетонів. 

34 Аналіз впливу використання відходів промисловості на ефективність 
виробництва ніздрюватих бетонів. 

35 Обробка поверхонь виробів зі створенням архітектурних форм або 
оздоблювального шару й обладнання, яке при цьому використовується. 

36 Транспортування, складування та зберігання виробів і конструкцій, 
підйомно-транспортне обладнання й улаштування, яке при цьому 
використовується. 

37 Застосування підприємством (цехом, дільницею) відходів різних 
виробництв у процесі виготовлення виробів і конструкцій, технологія їхньої 
підготовки та обладнання, яке при цьому використовується. 

38 Заходи щодо охорони навколишнього середовища, охорони праці, 
техніки безпеки, протипожежні заходи, які вживаються на підприємстві, 
застосування безпечної техніки праці. 

39 Доведення до повної заводської готовності виробів і конструкцій, 
використовуваного обладнання й устаткування. 

40 Аналіз роботи служби випробувань, контролю якості і метрологічного 
забезпечення підприємства. 

41 Технологічний контроль на підприємстві в процесі виготовлення 
виробів і конструкцій. 

42 Вихідний контроль і забезпечення проектної якості продукції 
підприємства. 

43 Контроль міцності бетону з метою визначення передаточної і 
відпускної міцності в період інтенсифікації режиму твердіння. 

44 Контроль режиму тепловологісної обробки виробів і набирання 
міцності бетону. 

45 Застосування на підприємстві (дільниці) неруйнівних методів 
контролю та їхня ефективність. 

46 Аналіз вживаних на підприємстві методів дослідження і контролю 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. 

47 Неруйнівний контроль міцності й однорідності бетону за допомогою 
приладів механічної дії. 
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48 Застосування на підприємстві (ділянці) фізичних методів 
неруйнівного контролю. 

49 Арматурні сталі, які використовуються під час виготовлення 
залізобетонних виробів зі звичним армуванням і попередньо напружених 
залізобетонних виробів і конструкцій. 

50 Контроль якості арматурних сталей на підприємстві під час їх 
приймання та після виготовлення з них арматурних каркасів. 

51 Методи випробування арматурних сталей і їх застосування на 
підприємстві. Підготовка арматурних сталей для виготовлення каркасів і їхніх 
елементів, обладнання, яке при цьому застосовується. 

52 Правка, витяжка, різання, зварювання сталевої арматури, пристрій 
обсадних головок, електророзігрівання для попереднього напруження і 
використовуване обладнання. 

53 Аналіз впливу заміни класу та діаметра арматурної сталі на 
ефективність армування конструкції. 

54 Аналіз впливу способів попереднього напруження арматури на 
ефективність армування конструкцій. 

55 Особливість відновлювальних робіт щодо залізобетонних конструкцій 
(наявність в захисному шарі бетону продуктів корозії). 

56 Відновлення протикорозійних властивостей бетону з використанням 
звичайних покриттів по підготовленій поверхні будівельних конструкцій. 

57 Технологічні особливості проведення відновлювальних 
протикорозійних робіт на діючому промисловому об’єкті. 

58 Особливості використання засобів «малої механізації» на об’єкті, де 
проводяться ремонтні роботи. 

59 Особливості використання ручної праці під час проведення ремонтних 
робіт на діючому промисловому об’єкті. 

60 Особливості технології відновлення гідроізолюючих властивостей 
конструкцій, які експлуатуються. 

61 Особливості технології відновлення пароізолюючих властивостей 
конструкцій, які експлуатуються. 

62 Вплив надмірного зволоження як фактора, який суттєво впливає на 
експлуатаційну функціональність будівельних конструкцій (фундаменти). 

63 Вплив надмірного зволоження, як фактора, який суттєво впливає на 
експлуатаційну функціональність будівельних конструкцій (покриття, 
покрівлі). 

64 Методи відновлення захисту приміщень від надмірного зволоження 
(створення перешкод для вологи). 

65 Методи відновлення захисту приміщень від надмірного зволоження 
(відновлення або влаштування нової гідроізоляції). 

66 Методи протидії інфільтрації води та водяних розчинів відносно 
приміщень, які експлуатуються. 

67 Методи протидії інфільтрації водного середовища відносно 
приміщень, які експлуатуються, за допомогою «внутрішньої» гідроізоляції. 
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68 Технологічні особливості відновлення вторинного протикорозійного 
захисту будівельних конструкцій, які експлуатуються. 

69 Періодичність проведення спостережень щодо параметрів корозійної 
активності зовнішнього середовища (слабкий ступінь агресивності). 

70 Періодичність проведення спостережень щодо параметрів корозійної 
активності зовнішнього середовища (середній ступінь агресивності). 

71 Особливості технології ремонту залізобетонних конструкцій з 
використанням просочувальних матеріалів і композицій. 

72 Характеристика і функціональне призначення стінових, 
оздоблювальних, ізоляційних або покрівельних матеріалів і виробів, які 
виготовляються базовим підприємством. 

73 Аналіз постачання сировинних матеріалів на підприємство з 
виготовлення стінових, оздоблювальних, ізоляційних або покрівельних 
матеріалів і виробів, відповідність їхньої якості вимогам нормативних 
документів. 

74 Складування сировинних матеріалів і напівфабрикатів, 
використовуване обладнання в процесі виготовлення стінових, 
оздоблювальних, ізоляційних або покрівельних матеріалів і виробів, 

75 Підготовка сировинних матеріалів і напівфабрикатів, використовуване 
обладнання в процесі виготовлення стінових, оздоблювальних, ізоляційних або 
покрівельних матеріалів і виробів. 

76 Аналіз технології виготовлення стінових, оздоблювальних, 
ізоляційних або покрівельних  матеріалів і виробів, обладнання, яке при цьому 
використовується. 

77 Аналіз рівня механічного забезпечення й автоматизації 
технологічного процесу виготовлення стінових, оздоблювальних, ізоляційних 
або покрівельних матеріалів і виробів. 

78 Аналіз впливу якості та собівартості сировинних матеріалів на 
властивості та собівартість стінових, оздоблювальних, ізоляційних або 
покрівельних матеріалів і виробів. 

79 Аналіз впливу технологічних чинників на властивості стінових, 
оздоблювальних, ізоляційних або покрівельних матеріалів і виробів. 

80 Транспортування, складування та зберігання стінових, 
оздоблювальних, ізоляційних або покрівельних матеріалів і виробів, 
обладнання, яке при цьому використовується. 

81 Забезпечення поопераційного контролю якості на підприємстві під час 
виготовлення стінових, оздоблювальних, ізоляційних або покрівельних 
матеріалів і виробів. 

82 Вихідний контроль і забезпечення якості стінових, оздоблювальних, 
ізоляційних або покрівельних матеріалів і виробів. 

83 Аналіз методів зниження матеріальних і енергетичних ресурсів у 
виробництві стінових, оздоблювальних, ізоляційних або покрівельних 
матеріалів і виробів. 
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84 Аналіз впливу використання відходів промисловості на ефективність 
виробництва стінових, оздоблювальних, ізоляційних або покрівельних 
матеріалів і виробів. 

85 Аналіз вживаних на підприємстві методів дослідження і контролю 
стінових, оздоблювальних, ізоляційних або покрівельних матеріалів і виробів. 

86 Аналіз способів монтажу стінових, оздоблювальних, ізоляційних або 
покрівельних матеріалів і виробів, оцінювання зручності. 

87 Аналіз ремонтно-відновлювальних робіт в процесі експлуатації 
стінових, оздоблювальних, ізоляційних або покрівельних матеріалів і виробів. 
 

2.5 Календарний графік проходження практики 
 

Календарний графік проходження практики наведений в таблиці 2.1. 
 
Таблиця 2.1 - Календарний графік проходження практики 
 

Тижні 
проходження 

практики 
№ 
з/п 

Назви робіт 

Перший Другий 

Примітки 
про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Прибуття на місце проходження практики. 

1-
й 

де
нь

   

2 Оформлення на практику, отримання перепусток. 
Інструктаж щодо техніки безпеки. 1-

й 
 

де
нь

   

3 Вивчення структури підприємства, номенклатури 
продукції, складання схеми генерального плану, 
транспортних і виробничих зв’язків на 
підприємстві. Характеристика джерел і шляхів 
постачання на підприємство сировини, 
енергетичних ресурсів. 

1-
й 

ти
ж

де
нь

 

  

4 Участь у виконанні виробничих завдань на 
робочих місцях і вивчення характеристик 
сировинних матеріалів, основних способів 
виробництва і контролю, схем технологічних 
процесів і планів технологічних ліній. 
Проведення хронометражу технологічних 
операцій, складання технологічних карт. 
Вивчення обладнання основного виду 
виробництва. Участь в екскурсіях на 
підприємства галузі. 

1-
й 

ти
ж

де
нь

 

  

 
 



 

 24 

Продовження таблиці 2.1 
 

1 2 3 4 5 

5 Навчальні заняття, екскурсії. Складання основних 
техніко-економічних показників підприємства, 
калькуляція собівартості окремих видів 
продукції. Вивчення і критичний аналіз функцій і 
обов’язків служб та ІТР підприємства. Виконання 
індивідуального завдання. Раціоналізаторська 
робота. Складання пропозицій щодо оптимізації 
роботи постів, технологічних ліній, відділів 
підприємства. Участь у проведенні лекцій. 

 

2-
й 

ти
ж

де
нь

 

 

6 Оформлення та складання керівникам практики 
звіту про проходження практики на перевірку та 
рецензії. Отримання відгуку, характеристик. 
Складання диференційного заліку з практики 
(захист звіту). 
 

 

2-
й 

ти
ж

де
нь

  

7 Здача перепусток, літератури та майна, що 
належать підприємству. Відбуття з місця 
проходження практики.  

О
ст

ан
ні

й 
де

нь
 

пр
ак

ти
ки
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ДОДАТОК А 
 
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 

Напрям підготовки. 
Професійне спрямування/ 

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 Б 
 

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 В 
 
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_________________________________________________________________________________________ 
 
освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________________________________________________________ 
 
напрям підготовки _______________________________________________________________________________ 
 
спеціальність  ___________________________________________________________________________________ 

(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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ДОДАТОК Г 
 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Інструкція складена на основі вимог НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві». 

1.2 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. 

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 Д 
 
 

Зразок оформлення титульного аркуша звіту  
про проходження виробничої практики 

 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
 

про проходження виробничої практики 
(назва дисципліни) 

 
 
 
 

Студента  ________ курсу ___________ групи 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» професійного спрямування 
«Технології будівельних конструкцій, виробів 
і 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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РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1 Закон України «Про освіту». 
2 Закон України «Про вищу освіту». 
3 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України. Наказ Міністерства освіти України від 08.04.93р. №93. 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.04.1993р. за №35. 

4 Рекомендації про проведення практики студентів вищих навчальних 
закладів України. Ухвалено рішенням Вченої ради ІІТЗО від 24 квітня 2013 
року (протокол №5). – К.: 2013. – 14с. 

5 Положення про проведення практики студентів Харківського 
національного університету будівництва та архітектури. – Харків, ХДТУБА, 
2014. – 46 с. 

6 Закон України «Про охорону праці». 
7 Ахвердов И.И. Основы физики бетона. – М.: Стройиздат, 1981. – 464с. 
8 Баженов Ю.М. Технология бетона: Учебник, М.АСВ, 2002. – 271с. 
9 Бабушкин В.И. Защита строительных конструкций от коррозии, 

старения и износа. – Харьков: Выща шк., 1989. – 168 с. 
10 Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных 

изделий. – М.: Стройиздат, 1984. – 672 с. 
11 Баженов Ю.М., Угинчус Д.А., Улитина Г.А. Бетонополимерные 

материалы и изделия. – Киев: Будивэльнык, 1978. – 88 с. 
12 Бахталовский И.В., Барыбин В.П., Гаврилов Н.С. Механическое 

оборудование керамических заводов. – М.: Машиностроение, 1982. – 432 с. 
13 Бирюков А.И. Строительные материалы и изделия: Учебное пособие.– 

Харьков: УкрГАЖТ, 2006. – 372 с. 
14 Боженов П.И. Технология автоклавных материалов. – Л.: Стройиздат, 

1978. – 367 с. 
15 Боженов П.И. Комплексное использование минерального сырья и 

экология: Учебное пособие. – М.: Изд-во АСИ, 1994. – 264 с. 
16 Бойко В.Е., Тихомиров Е.В. Тепловая обработка в производстве 

сборного железобетона. – Киев: Будивэльнык, 1987. – 144 с. 
17 Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. – М.: 

Изд-во стандартов, 1977. – 232 с. 
18 Бурмистров Г.Н. Материалы для облицовки зданий, 1988. – 174 с. 
19 Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология 

вяжущих материалов. – М.: Высш. шк., 1980. – 472 с. 
20 Быков А.С. Стеклокремнезит: Технология и применение в 

строительстве. – М.: Стройиздат, 1994. – 252 с. 
21 Васильченко В.Г. Арматурные работы. – М.: Стройиздат, 1987. – 112с. 
22 Волженский А.В., Буров Ю.С., Колокольников В.С. Минеральные 

вяжущие вещества. – М.: Стройиздат, 1979. – 476 с. 
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23 Волженский А.В., Иванов И.А., Виноградов Б.Н. Применение зол и 
топливных шлаков в производстве строительных материалов. – М.: Стройиздат, 
1984. – 256 с. 

24 Волков Л.А. Оборудование для производства арматуры 
железобетонных изделий. – М.: Машиностроение, 1984. – 224 с. 

25 Волянський О.А. Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій. 
Частина 1. Технологія бетону. – К.: Вища школа, 1994. – 271 с. 

26 Волынец Н.П., Дьяченко Н.Г. Лошанюк В.И. Справочник инженера-
технолога предприятия сборного железобетона. – Киев: Будивэльнык, 1983. – 
225 с. 

27 Глуховский В.Д., Рунова Р.Ф., Шейнич Л.А., Гелевера А.Г. Основы 
технологии отделочных, тепло- и гидроизоляционных материалов. – К.: Вища 
шк. Головное изд-во, 1986. – 303 с. 

28 Горлов Ю.П. Технология теплоизоляционных и акустических 
материалов и изделий. – М.: Высш. шк., 1989. – 384 с. 

29 Горлов Ю.П., Меркин А.П., Устенко А.А. Технология 
теплоизоляционных материалов. – М.: Стройиздат, 1980. – 339 с. 

30 Горяйнов К.Э., Горяйнова С.К. Технология теплоизоляционных 
материалов и изделий. – М.: Стройиздат, 1982. – 376 с. 

31 Горчаков Г.И., Мурадов Э.Г. Основы стандартизации и контроля 
качества продукции. – М.: Стройиздат, 1977. – 296 с. 

32 Дворкін О.Л. Технологія бетону: Навчальний посібник. – Рівне: 
РДТУ, 2004. – 165 с. 

33 Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Основы бетоноведения. ООО «Строй-
бетон», СПб, 2006. – 692 с. 

34 Дворкін Л. Основи бетонознавства / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін – 
Київ, «Основа», 2007. – 613 с. 

35 Дворкін О.Л. Бетони і будівельні розчини. Інтерактивний комплекс 
навч.-метод. забезпечення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2008 – 154 с. 

36 Дворкин Л.И., Дворкин О.Л., Бродюженко О.М., Гарницкий Ю.В., 
Житковский В.В. Практическое бетоноведение в вопросах и ответах. СПб:  
ООО «Строй-бетон», 2008. – 328 с. 

37 Дворкін Л.И., Дворкін О.Л. Бетони та будівельні розчини: Підручник. 
– К.: Основа, 2008 – 448 с. 

38 Добронравов С.С., Парфенов Е.П. Машины и механизмы для 
отделочных работ. – М.: Высш. шк., 1989. – 272 с. 

39 Дворкин Л.И. Оптимальное проектирование составов бетона. – Львов: 
Высш. шк. Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1981. – 160 с. 

40 Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов 
промышленности. – К.: Вища школа, 1989. – 208 с. 

41 Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гаврик О.М., Гулін 
Д.В., Старченко О.Ю. Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні 
матеріали: Підручник. – К.: КНУБА, 2005. – 512 с. 

42 Зейфман М.И. – Изготовление силикатного кирпича и силикатных 
ячеистых материалов. М., Стройиздат, 1990. – 183 с. 
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43 Искусственные пористые заполнители и легкие бетоны на их основе. 
Справ. Пособие / С.Г. Васильков, С.П. Онацкий, М.П. Элинзон и др. / Под ред. 
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89 НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009). 

90 ДСТУ 3008–2015 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення. 

91 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила оформлення. 

92 ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування у 
будівництві. Основні положення. 

93 ДБН А.1.1-73-2003 Положення з виробничого нормування витрат 
матеріалів у будівництві. 

94 ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. 
Загальні технічні умови. 

95 ДСТУ 3819-98 Паркет маломірний з відходів деревообробних 
виробництв. Технічні умови. 

96 ДСТУ 3841-99 Щити дерев'яні для підлоги. Технічні умови. 
97 ДСТУ 4148-2003. Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови. 
98 ДСТУ Б А.1.1-5-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні 
властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення.  

99 ДСТУ Б А.1.1-6-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення.  

100 ДСТУ Б А.1.1-7-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення.  

101 ДСТУ Б А.1.1-8-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне 
оформлення. Терміни та визначення. 
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102 ДСТУ Б А.1.1-9-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення. 

103 ДСТУ Б А.1.1-10-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. 
Терміни та визначення.  

104 ДСТУ Б А.1.1-11-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни 
та визначення. 

105 ДСТУ Б А.1.1-12-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. 
Терміни та визначення. 

106 ДСТУ Б А.1.1-13-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали дрібно штучні стінові. Терміни та визначення. 

107 ДСТУ Б А.1.1-14-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення. 

108 ДСТУ Б А.1.1-15-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та 
визначення. 

109 ДСТУ Б А.1.1-16-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення. 

110 ДСТУ Б А.1.1-17-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. 
Терміни та визначення. 

111 ДСТУ Б А.1.1-18-94 Лінолеум. Терміни та визначення. 
112 ДСТУ Б А.1.1-19-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення. 
113 ДСТУ Б А.1.1-21-94 Скло та вироби зі скла будівельного 

призначення. Терміни та визначення. 
114 ДСТУ Б А.1.1-22-94 Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. 

Технологія виготовлення. Терміни та визначення. 
115 ДСТУ Б А.1.1-23-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів и 
виробів. Терміни та визначення. 

116 ДСТУ Б А.1.1-27-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення. 

117 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Вироби полімерні погонажні профільні та 
оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення. 

118 ДСТУ Б А.1.1-29-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і приклеюючі. 
Терміни та визначення. 

119 ДСТУ Б А.1.1-30-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. Терміни та 
визначення. 
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120 ДСТУ Б А.1.1-31-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Сировина глиниста для виробництва штучних пористих 
заповнювачів. Терміни та визначення. 

121 ДСТУ Б А.1.1-33-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вироби гіпсові звуковбірні та звукоізоляційні. Терміни та 
визначення. 

122 ДСТУ Б А.1.1-35-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення. 

123 ДСТУ Б А.1.1-36-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Гіпс та інші місцеві в’яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та 
визначення. 

124 ДСТУ Б А.1.1-38-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення. 

125 ДСТУ Б А.1.1-39-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. 
Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення.  

126 ДСТУ Б А.1.1-40-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних 
матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення. 

127 ДСТУ Б А.1.1-41-94 Сировина природна для виробництва силікатних 
виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення. 

128 ДСТУ Б А.1.1-42-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Сировина природна неглиниста для виробництва штучних 
пористих заповнювачів. Терміни та визначення. 

129 ДСТУ Б А.1.1-43-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Ресурсозбереження. Терміни та визначення. 

130 ДСТУ Б А.1.1-44-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни 
та визначення. 

131 ДСТУ Б А.1.1-45-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення. 

132 ДСТУ Б А.1.1-46-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. 
Терміни та визначення. 

133 ДСТУ Б А.1.1-47-94 Хімічні добавки для бетонів. Терміни та 
визначення. 

134 ДСТУ Б А.1.1-48-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних 
властивостей. Терміни та визначення.  

135 ДСТУ Б А.1.1-49-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. 
Терміни та визначення. 

136 ДСТУ Б А.1.1-50-94 Добавки активні мінеральні. Терміни та 
визначення. 
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137 ДСТУ Б А.1.1-53-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення пористості. Терміни і 
визначення. 

138 ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для виробництва керамічних 
будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 

139 ДСТУ Б А.1.1-55-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни 
та визначення. 

140 ДСТУ Б А.1.1-56-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. 
Терміни та визначення. 

141 ДСТУ Б А.1.1-64-95 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості 
технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення.  

142 ДСТУ Б А.1.1-68-95 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних 
матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення. 

143 ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення. 
144 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та 
визначення. 

145 ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та 
визначення понять. 

146 ДСТУ Б А.1.1-58-95 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. В’яжучі 
системи. Терміни та визначення. 

147 ДБН А.3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво 
бетонних та залізобетонних виробів. – Київ: Держкоммістобудування України, 
1996. – 42 с. 

148 Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та 
залізобетонних виробів. – Київ: Украхбудінформ, 1998. – 94 с. 

149 ДСТУ Б А.3.1-13:2010 Номенклатура показників якості будівельної 
продукції. Основні положення. 

150 ДСТУ 3008-2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 
техніки. Структура і правила оформлювання. 

151 ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання. 

152 ДСТУ Б ГОСТ 1638:2011 Матеріали і вироби будівельні 
теплоізоляційні. Класифікація і загальні технічні умови (ГОСТ 16381-77, IDT). 

153 ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Керівництво по 
використанню хімічних добавок в бетонах і будівельних розчинах. 

154 ДСТУ-Н Б В.2.7-299 (діє до:2013) Настанови щодо визначення 
складу важкого бетону. 
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155 ДСТУ EN 984:2005 Покриви текстильні на підлогу. Метод 
визначення поверхневої щільності лицьового шару голкопробивних покриттів 
на підлогу (EN 984:2001, IDT). 

156 ДСТУ EN 10080:2009 Сталь для армування бетону. Зварювана сталь. 
Загальні технічні вимоги. 

157 ДСТУ EN 13986:2009 Плити деревинні, застосовні у конструкціях. 
Характеристики, оцінювання відповідності та маркування (EN 13986:2004, 
IDT). 

158 ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 Гігротермічні характеристики 
будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (EN ISO 
12572: 2001, IDT). 

159 ДСТУ Б EN 13163:2012 Матеріали будівельні теплоізоляційні. 
Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови (EN 13163: 2008, IDT). 

160 ДСТУ Б EN 13164 (діє до 2013) Матеріали будівельні 
теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні 
умови (EN 13164: 2008, IDТ). 

161 ДСТУ Б EN 1279-1 (діє до 2013) Скло для будівництва. Склопакети. 
Частина 1. Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи 
(EN 1279-1: 2004+АС:2006, IDТ). 

162 ДСТУ Б EN 14509:2014 Панелі теплоізоляційні самонесучі з 
двостороннім металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. 
Технічні умови (EN 14509:2006, IDT + EN 14509: 2006 / АС: 2008, IDT). 

163 ДСТУ-Н Б EN 13369 (діє до: 2013) Загальні правила по збірних 
залізобетонних виробах (EN 13369:2004+А1: 2006, IDT). 

164 ДСТУ Б В.2.7-3-93 Матеріали будівельні. Камінь гіпсовий штучний. 
Технічні умови. 

165 ДСТУ Б В.2.7-6-94 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. 
Технічні умови. 

166 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові 
дрібноштучні. Технічні умови (EN 771-3:2003, NEQ). 

167 ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови. 
168 ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів 

вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови. 
169 ДСТУ Б В.2.7-10-95 Арматура стрижнева для залізобетонних 

конструкцій. Вихрострумовий метод контролю характеристик міцності. 
170 ДСТУ Б В.2.7-11-94 Добавки для виробництва штучних пористих 

заповнювачів. Класифікація. 
171 ДСТУ Б В.2.7-12-94 Сировина для виробництва штучних пористих 

заповнювачів. Класифікація. 
172 ДСТУ Б В.2.7-14-94 Сировина глиниста для виробництва 

керамзитового гравію та піску. Технічні умови. 
173 ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобетонні теплоізоляційні. 

Технічні умови. 
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174 ДСТУ Б В.2.7-16-95 Будівельні матеріали. Матеріали стінові кам'яні. 
Номенклатура показників якості. 

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

176 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні 
технічні умови. 

177 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи 
випробувань на горючість. 

178 ДСТУ Б В.2.7-20-95 Лінолеум полівінілхлорид ний на тепло 
звукоізолюючій підоснові. Технічні умови. 

179 ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. 
Загальні технічні умови. 

180 ДСТУ Б В.2.7-25:2011 Бетони важкі лужні. Технічні умови. 
181 ДСТУ Б В.2.7-28-95 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. 

Технічні умови. 
182 ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів 

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 
робіт. Класифікація. 

183 ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних 
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 

184 ДСТУ Б В.2.7-36:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові 
безцементні. Технічні умови. 

185 ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94). Будівельні матеріали. 
Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань. 

186 ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) Матеріали і вироби будівельні. 
Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом. 

187 ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) Матеріали і вироби будівельні. 
Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем. 

188 ДСТУ Б В.2.7-42-97 Матеріали і вироби будівельні. Методи 
визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і 
виробів. 

189 ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні 
умови. 

190 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. 
Загальні технічні умови. 

191 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи 
загальнобудівельного призначення. Технічні умови. 

192 ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Бетони. Методи визначення 
морозостійкості. Загальні вимоги. 

193 ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Базовий метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги. 

194 ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому 
заморожуванні і відтаванні. 
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195 ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) Бетони. Ділатометричний 
метод прискореного визначення морозостійкості. 

196 ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення 
морозостійкості. 

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

198 ДСТУ Б В.2.7-53:2014 Вироби волокнистоцементні хвилясті. 
Технічні умови. 

199 ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95) Вироби азбестоцементні. 
Правила приймання. 

200 ДСТУ Б В.2.7-56:2010 Вироби теплоізоляційні зі скляного 
штапельного волокна. Технічні умови. 

201 ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) Підлоги. Метод випробування 
на стійкість до ударних дій. 

202 ДСТУ Б В.2.7-60-97 Будівельні матеріали. Сировина глиниста для 
виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація. 

203 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені 
керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ). 

204 ДСТУ Б В.2.7-66-98 Будівельні матеріали. Цемент. Номенклатура 
показників якості. 

205 ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97). Полотна неткані (підоснова) 
для лінолеуму. Методи випробувань. 

206 ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) Будівельні матеріали. Добавки 
для бетонів. Методи визначення ефективності. 

207 ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод 
випробування на розповсюдження полум'я. 

208 ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних 
гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. 
Методи фізико-механічних випробувань. 

209 ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, із відходів 
промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та 
робіт. Класифікація. 

210 ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні 
природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні 
умови. 

211 ДСТУ Б В.2.7-77-98 Мастики герметизуючи бутилкаучукові. 
Технічні умови. 

212 ДСТУ Б В.2.7-79-98 Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові і 
бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови. 

213 ДСТУ Б В.2.7-80-2008 Будівельні матеріали. Цегла і камені 
силікатні. Технічні умови. 

214 ДСТУ Б В.2.7-82:2010 Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. 
Технічні умови. 
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215 ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Мастики покрівельні та 
гідроізоляційні. Методи випробувань. 

216 ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови. 
217 ДСТУ Б В.2.7-91-99 В’яжучі мінеральні. Класифікація. 
218 ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Вата мінеральна. Технічні 

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

гіпсокартонні. Технічні умови. 
220 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94)  Будівельні матеріали. Суміші 

бетонні. Технічні умови. 
221 ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) Плити з мінеральної вати на 

синтетичному зв’язуючому теплоізоляційні. Технічні умови. 
222 ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) Мати прошивні з 

мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови. 
223 ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) Плити мінераловатні 

підвищеної жорсткості на синтетичному зв’язуючому. Технічні умови. 
224 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 Матеріали рулонні покрівельні та 

гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 
225 ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95) Мастики будівельні 

полімерні склеювальні латексні. Технічні умови. 
226 ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для 

виробництва в’яжучих матеріалів. Технічні умови. 
227 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби 

будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при 
стаціонарному тепловому режимі. 

228 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) Мастики покрівельні і 
гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 

229 ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Породи карбонатні для виробництва вапна. 
Технічні умови. 

230 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Будівельні матеріали. Плити гіпсові для 
перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови. 

231 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови. 
232 ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) Матеріали і вироби 

полімерні будівельні герметизуючи нетвердіючі. Методи випробувань. 
233 ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. 

Суміші бетонні. Методи випробувань. 
234 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Технічні умови. 
235 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних 

будівельних виробів. Загальні технічні вимоги. 
236 ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні 

вимоги. (ЕN 572:2004, NEQ). 
237 ДСТУ Б В.2.7-124:2004 Будівельні матеріали. Цемент для 

будівельних розчинів. Технічні умови. 
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238 ДСТУ-П Б В.2.7-126:2011 Будівельні матеріали. Суміші будівельні 
сухі модифіковані. Загальні технічні умови. 

239 ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Будівельні матеріали. Добавки активні 
мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови. 

240 ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі 
полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні 
технічні умови. 

241 ДСТУ Б В.2.7-131:2007 Пісок кварцовий. Технічні умови. 
242 ДСТУ Б В.2.7-132:2007 Пенополіуретани монтажні (монтажні піни). 

Номенклатура показників. 
243 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 

Технічні умови. 
244 ДСТУ Б В.2.7-139:2007 Черепиця полімерпіщана. Технічні умови. 
245 ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Вироби бетонні тротуарні неармовані 

Технічні умови. 
246 ДСТУ Б В.2.7-150:2008 Будівельні матеріали. Пенополіуретани 

монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови. 
247 ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Будівельні матеріали. Пісок і щебені 

перлітові спучені. Технічні умови. 
248 240 ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Матеріали герметизуючі полімерні. 

Класифікація. Загальні технічні вимоги. 
249 ДСТУ Б В.2.7-159:2008 Матеріали і вироби полімерні для покриття 

підлог. Класифікація (EN 685: 1995, NEQ). 
250 ДСТУ Б В.2.7-160:2008 Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній 

підоснові. Технічні умови (EN 650: 1996, NEQ). 
251 ДСТУ Б В.2.7-162:2008 Вироби паперово-шаруваті декоративні. 

Номенклатура показників. 
252 ДСТУ Б В.2.7-163:2008 Плити бетонні фасадні. Технічні умови. 
253 ДСТУ Б В.2.7-164:2008 Вироби з ніздрюватих бетонів. Технічні 

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

будівельних матеріалів та виробів (EN ISO 12571: 2000, NEQ). 
255 ДСТУ Б В.2.7-167:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на 

синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162: 2001, NEQ). 
256 ДСТУ Б В.2.7-168:2008 Вироби теплоізоляції з пінофенопласту. 

Технічні умови (EN 13166:2001, NEQ). 
257 ДСТУ Б В.2.7-169:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати 

ламельні. Технічні умови (EN 13162: 2001, NEQ). 
258 ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої 

густини, вологості, водопоглинання, пористості та водонепроникності. 
259 ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Будівельні матеріали. 

Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови. 
260 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та 

бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ). 
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261 ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення 
терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних 
матеріалів у розрахункових та стандартних умовах. 

262 ДСТУ Б В.2.7-183:2009 Будівельні матеріали. Матеріали і вироби 
будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація і загальні технічні 
вимоги. 

263 ДСТУ Б В.2.7-184:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 
звукоізоляційні та звукопоглинальні. Методи випробувань. 

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

265 ДСТУ Б В.2.7-191:2009 Вироби паркетні. Номенклатура показників. 
266 ДСТУ Б В.2.7-193:2009 Будівельні матеріали. Матеріали в'яжучі: 

гіпс, вапно і композиції на їх основі. Номенклатура показників. 
267 ДСТУ Б В.2.7-194:2009 Матеріали герметизуючі полімерні 

будівельні. Номенклатура показників. 
268 ДСТУ Б В.2.7-195:2009 Будівництво. Матеріали і вироби 

теплоізоляційні. Номенклатура показників. 
269 ДСТУ Б В.2.7-196:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 

приклеювальні полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура 
показників. 

270 ДСТУ Б В.2.7-198:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 
оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників. 

271 ДСТУ Б В.2.7-199:2009 Плити деревоволокнисті. Номенклатура 
показників. 

272 ДСТУ Б В.2.7-206:2009 Сировина для виробництва піску, гравію та 
щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови. 

273 ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення стиранності. 

274 ДСТУ Б В.2.7-213:2009 Будівельні матеріали. Бетони хімічно стійкі. 
Методи випробувань. 

275 ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення міцності по контрольних зразках. 

276 ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила 
підбору складу. 

277 ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення деформацій усадки та повзучості. 

278 ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення призматичної міцності, модуля пружності та коефіцієнта Пуассона. 

279 ДСТУ Б В.2.7-218:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
випробувань на витривалість. 

280 ДСТУ Б В.2.7-219:2009 Бетони. Метод прискореного визначення 
міцності на стиск. 

281 ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення 
міцності механічними методами неруйнівного контролю. 
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282 ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і 
загальні технічні вимоги. 

283 ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Будівельні матеріали Бетони. Радіоізотопній 
метод визначення середньої густини. 

284 ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення міцності на зразках, відібраних з конструкцій. 

285 ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності. 
286 ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Бетони. Ультразвуковий метод визначення 

міцності. 
287 ДСТУ Б В.2.7-225:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Метод 

визначення тепловиділення при твердненні. 
288 ДСТУ Б В.2.7-227:2009 Бетони. Методи визначення характеристик 

тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні. 
289 ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних 

робіт. Методи випробувань. 
290 ДСТУ Б В.2.7-233:2010 Будівельні матеріали. Суміші будівельні 

рідкі модифіковані. Загальні технічні умови. 
291 ДСТУ Б В.2.7-234:2010 Матеріали рулонні бітумні та бітумно-

полімерні на скловолокнистої основі покрівельні та гідроізоляційні. Технічні 
умови. 

292 ДСТУ Б В.2.7-235:2010 Фасонні елементи з мінеральної вати для 
ізоляції трубопроводів. Технічні умови. 

293 ДСТУ Б В.2.7-236:2010 Мастики на основі бітуму покрівельні та 
ізоляційні гарячі. Технічні умови. 

294 ДСТУ Б В.2.7-237:2010 Камені бетонні і залізобетонні бортові. 
Технічні умови (ГОСТ 6665-91, MOD). 

295 ДСТУ Б В.2.7-238:2010 Плити бетонні тротуарні. Технічні умови 
(ГОСТ 17608-91, MOD). 

296 ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Розчини будівельні. Методи випробувань 
(EN 1015-11:1999, NEQ). 

297 ДСТУ Б В.2.7-191:2009 Вироби паркетні. Номенклатура показників. 
298 ДСТУ Б В.2.7-200:2009 Скло та вироби будівельного призначення зі 

скла. Номенклатура показників. 
299 ДСТУ Б В.2.7-243:2010 Вироби паркетні. Паркет планковий. 

Технічні умови. 
300 ДСТУ Б В.2.7-244:2010 Вироби з деревини і деревних матеріалів. 

Покриття лакофарбові. Класифікація та позначення. 
301 ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний 

метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD). 
302 ДСТУ Б В.2.7-251:2011 Матеріали будівельні. Метод визначення 

питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD). 
303 ДСТУ Б В.2.7-252:2011 Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий 

метод визначення міцності при стиску (ГОСТ 24332-88, MOD). 
304 ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матеріали і вироби будівельні. Методи 

визначення опору паропроникненню. 
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305 ДСТУ Б В.2.7-259:2011 Картон покрівельний. Технічні умови (ГОСТ 
3135-82, MOD). 

306 ДСТУ Б В.2.7-262:2011 Гідроізол. Технічні умови (ГОСТ 7415-86, 
MOD). 

307 ДСТУ Б В.2.7-263:2011 Вироби азбестоцементні листові. Методи 
випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD). 

308 ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для 
будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD). 

309 ДСТУ Б В.2.7-265:2011 Руберойд. Технічні умови (ГОСТ 10923-82, 
MOD). 

310 ДСТУ Б В.2.7-269:2011 Лінолеум гумовий багатошаровий - релін. 
Технічні умови (ГОСТ 16914-71, MOD). 

311 ДСТУ Б В.2.7-270:2011 Плитки керамічні литі і килими з них. 
Технічні умови (ГОСТ 18623-82, MOD). 

312 ДСТУ Б В.2.7-271:2011 Арболіт і вироби з нього. Загальні технічні 
умови (ГОСТ 19222-84, MOD). 

313 ДСТУ Б В.2.7-275:2011 Вироби вапняно-кремнеземисті 
теплоізоляційні. Технічні умови (ГОСТ 24748-81, MOD). 

314 ДСТУ Б В.2.7-276:2011. Матеріали полімерні рулонні і плиткові для 
підлог. Метод визначення показника теплозасвоєння (ГОСТ 25609-83, MOD). 

315 ДСТУ Б В.2.7-277:2011 Плити цементно-стружкові. Технічні умови 
(ГОСТ 26816-86, MOD). 

316 ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила 
контролю середньої густини (ГОСТ 26816-86, MOD). 

317 ДСТУ Б В.2.7-279:2011 Ізол. Технічні умови (ГОСТ 10296-79, MOD). 
318 ДСТУ Б В.2.7-280:2011 Вермикуліт спучений. Технічні умови (ГОСТ 

12865-67, MOD). 
319 ДСТУ Б В.2.7-281:2011 Цементи. Класифікація (ГОСТ 23464-79, 

MOD). 
320 ДСТУ Б В.2.7-284:2011 Плитки скляні облицювальні килимово-

мозаїчні та килими з них. Технічні умови. 
321 ДСТУ Б В.2.7-285:2011 Заповнювач стільниковий паперовий. 

Технічні умови (ГОСТ 23233-78, MOD). 
322 ДСТУ Б В.2.7-287:2011 Бетон силікатний щільний. Технічні умови. 
323 ДСТУ Б В.2.7-288:2011 Бетони хімічно стійкі. Технічні умови. 
324 ДСТУ Б В.2.7-290:2011 Матеріали будівельні. Метод 

мікроскопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 22023-76, MOD). 
325 ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Матеріали будівельні. Нейтронний метод 

вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD). 
326 ДСТУ Б В.2.7-292:2011 Матеріали полімерні еластичні та текстильні 

для покриття для підлоги. Методи контролю. 
327 ДСТУ Б В.2.7-295:2011 Матеріали і вироби будівельні полімерні 

оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки 
(ГОСТ 26150-84, MOD). 

328 СТ РЕВ 4927-84 Вироби азбестоцементні. Класифікація. 
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329 ТУ У В.2.7.88 023.025-96 Технічні умови. Полотна з мікро-, ультра-, 
супертонких і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон з гірських 
порід. 

330 Р В.2.7-218-03450778-667:2006 Рекомендації щодо застосування 
сучасних матеріалів і технологій. 

331 ТУ У В.2.7-25.2-34323267-001:2009 Арматура неметалічна 
композитна базальтова періодичного профілю. Технічні умови. 

332 ВСН 462-85 Теплова ізоляція трубопроводів і устаткування 
заливальним пінополіуретаном. 

333 ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические 
условия. 

334 ГОСТ 862.3-85 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические 
условия. 

335 ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические 
условия. 

336 ГОСТ 862.4-87 Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические 
условия. 

337 ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования 
железобетонных конструкций. Технические условия. 

338 ГОСТ 8904-81 Плиты деревоволокнистые твердые с лакокрасочным 
покрытием. Технические условия. 

339 ГОСТ 18958-73 Фарби силікатні. 
340 ГОСТ 19279-73 Фарби полімерцементні. 
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