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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Переддипломна практика студентів другого (магістерського) рівня 

освіти за спеціальністю 263-01 – охорона праці є невід’ємною складовою 

навчального процесу, спрямованою на формування висококваліфікованих 

фахівців, які підготовлені до активної  професійної, творчої і соціальної 
діяльності, які вміють самостійно опановувати нові знання і підвищувати 

свій професійний рівень. 

1.2. Проведення переддипломної практики зумовлене необхідністю 

закріплення та поглиблення знань і вмінь, отриманих студентами під час 

вивчення дисциплін за напрямком підготовки, а також своїх практичних 
навичок, ознайомлення безпосередньо на підприємстві (організації, установи) 

з організацією виробничого процесу за напрямком забезпечення безпечних 
умов праці працівників. 

1.3. Відповідно до навчального плану підготовки магістрів з охорони 

праці в НТУ "ХПІ" переддипломна практики проводиться у 11 семестрі. 
Тривалість переддипломної – 8 тижні. 

1.4. Студенти можуть бути направлені на підприємства для 
проходження практики тільки на підставі заздалегідь укладеного договору 
між підприємством (організацією) і університетом. В договорі обидві 
сторони обумовлюють прийнятні умови проведення  практики. Проходження 
практики регламентується погодженої з викладачем до початку проходження 
практики робочою програмою. 

На протязі всього періоду повинно бути забезпечене керівництво 

практикою. Керівники призначаються від університету(кафедри) і від 

підприємства(організації) на підставі відповідних розпоряджень. 

1.5. Під час практики студенти повинні керуватися правилами 

внутрішнього розпорядку підприємства(організації). В процесі оформлення 
документів студенти повинні минати обов'язковий інструктаж із заходів 

охорони праці. 
Всім студентам в університеті повинні бути видані щоденники 

встановленого зразка. 
Результати виконання програми практики повинні бути відбиті в звіті і 

щоденникові, і пред’явлені на розгляд керівникам практики. 

Звіт треба оформити з урахуванням вимог методичних вказівок. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Метою переддипломної практики є формування у студентів 

професійних навичок і уміння приймати самостійні рішення на конкретній 

ділянці роботи у реальних виробничих умовах відповідно до фахової 
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підготовки, а також проведення збору та обробки інформації для виконання 
дипломної роботи магістра. 

Матеріали, напрацьовані за період проходження практики, мають 

використовуватись як фактична основа вирішення завдань, сформульованих 

у дипломній роботі магістра. Тому звіт з переддипломної практики повинен 

являти собою самостійне дослідження, здійснене студентом з допомогою 

керівника, та може виступати свідченням набутого ним рівня професійної 
компетенції, що відповідає вимогам освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня із спеціальності 263-01- охорона праці. 
2.2 Завдання практики. 

 За час практики студент повинен: 

ознайомитись з: 

– структурою та організацією діяльності служби (відділу) охорони праці 
підприємства(організації, установи); 

– системою управління охорони праці підприємства (СУОП); 

– організаційними заходами з підвищення рівня безпеки об'єктів, 

поліпшення протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення 

виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної, пожежної 
безпеки, промислової санітарії та охорони праці; 

– організацією та проведенням розслідування нещасних випадків на 

виробництві, а також аварій та випадків професійних захворювань 
працюючих на підприємстві (в організації, установі); 

– застосуванням ризик-орієнтованого підходу до вирішення питань 

забезпечення належних умов охорони праці; 
навчитись: 

– менеджменту з охорони праці на підприємстві; 
– аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку об'єктів господарювання 

(технологічних процесів і обладнання) для людини та навколишнього середовища; 
– ідентифікувати небезпеки, оцінювати джерела й види небезпек, описувати 

їхню класифікацію на підприємстві; 
– аналізу та оцінки інженерно-технічні заходи щодо зниження рівня 

ризику виникнення аварій та аварійних ситуацій; 

– аналізувати і обґрунтовувати організаційно-технічні заходи щодо 

зниження впливу шкідливих та небезпечних факторів на виробничий процес. 

Студенти при написанні звіту з переддипломної практики повинні 
продемонструвати практичні навички отримання, обробки, аналізу 

інформації, здатність до наукового узагальнення, використання 
розрахункових методів, використання інформаційних систем та технологій у 

процесі постановки та вирішення професійних задач. 
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3. МІСЦЯ ТА ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Головними місцями проведення практики є провідні підприємства 
та організації як Харкова, так і інших міст України, зокрема: 

ПАТ "Турбоатом" 

ПАТ Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" 

Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе, ПАТ 

ПАТ "Харківгаз" 

Запорізька АЕС. 

3.2. Крім цього, місцями практики можуть бути малі підприємства, 
спільні підприємства, науково-дослідні організації та інші організації, 
узгоджені з профілюючою кафедрою охорона праці та навколишнього 

середовища НТУ “ХПІ”. 

3.3. Проходження практики студентами може здійснюватися 
безпосередньо на фірмах за їх заявами. В цьому випадку контроль за 
проходженням практики здійснюють відповідальні керівники цих 

організацій. 

3.4. Керівник практики від НТУ “ХПІ” в індивідуальному завданні по 

практиці визначає підрозділи, в яких студент повинен проходити практику та 
період перебування в цих підрозділах. 

3.5. Керівник практики узгоджує зі студентом графік виконання етапів 

практичної підготовки. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Місце проведення практики кожного студента визначається 
профілюючою кафедрою. Розподіл студентів по базах практики та 
призначення керівників затверджується наказом ректора НТУ "ХПІ" за 
поданням завідувача кафедри. 

4.2. На кожен з видів практики студент отримує у індивідуальне 

завдання та терміни його виконання на вказаному робочому місці. Завдання 

на практику видається індивідуально кожному студенту викладачем-

керівником практики за тиждень до початку практики. Зміст завдання 
залежить від специфіки підприємства з урахуванням  проблематики 

дипломної роботи студента. 
4.3. При вибутті на практику студент повинен одержати: 

направлення; 

щоденники практиканта; 

індивідуальне завдання. 

4.4. Протягом усієї практики студент зобов'язаний вести щоденники, у 
яких регулярно відзначається робота, що виконується, хід виконання графіків 
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відповідних видів практик, присутність на лекціях, бесідах та екскурсіях, 

вивчення літературних і інших нормативно-технічних джерел. 

4.5. Відповідальними за контроль проходження практики та виконання 
індивідуального завдання є керівники практики від університету. 

4.6. За результатами проходження кожного виду практики студент 
повинен написати звіт, що є основою для складання заліку. Залік 

проводиться керівником практики у формі співбесіди за матеріалами 

щоденника та звіту з практики. При незадовільних результатах студенту 

дається час (один тиждень) для підготовки до повторної співбесіди. 

4.7. На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з 
охорони праці, ознайомитись з правилами внутрішнього розпорядку на 
підприємстві, порядком отримання документів та матеріалів. У період 

проходження практики студент підкоряється режиму роботи 

підприємства(організації, установи), відхилення від якого є припустимими 

тільки з дозволу керівників практики від підприємства або адміністрації 
підрозділу, де знаходиться практикант. 

 

5. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

5.1. Проходження практики передбачається в основному у службах 

(відділах) охорони праці. 
5.2. Статус студента на підприємстві - спостерігач. Протягом практики 

може здійснюватись переміщення студентів по структурним підрозділам 

відповідно до графіку, який складено керівником практики від підприємства, 
і погоджено із керівництвом практики від університету. Адміністрація 

підприємства повинна надати допомогу практиканту в зборі відповідних 

матеріалів. 

5.3. У процесі проходження переддипломної практики студент 
повинен: 

ознайомитись з нормативно-правовими документами і методичними 

матеріали з питань охорони праці, основними  технологічними  процесами  

виробництва продукції підприємства; 
вивчити організацію роботи з охорони праці підприємства (організації, 

установи); 

ознайомитись з функціями головних спеціалістів за напрямком 

діяльності з охорони праці; 
вивчити організацію і управління виробництва, соціально-економічні 

методи охорони праці; 
ознайомитись з виробничими та технологічними  процесами на 

підприємстві, а також з особливості експлуатації устаткування, яке 
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застосовується на підприємстві; 
вивчити правила і засоби контролю відповідності технічного стану 

устаткування вимогам безпечного ведення робіт; 
ознайомитись з методами вивчення умов праці на робочих місцях; 

приймати участь у складання звітності про виконання заходів з 
охорони праці; 

вивчити методику складання карт-ризиків; 

вивчити технічні рішення, які розроблені головними спеціалістами 

підприємства за напрямками з метою зменшення травматизму на 
підприємстві (організації, установи); 

прогнозувати можливі ризики на виробництві та вести облік їх 

результатів виконання при підсумках якості робіт; 
вивчити методику організації та порядку проведення розслідування 

нещасних випадків, профзахворювань та аварій; 

навчитись оформляти приписи на усунення наявних недоліків при 

виконанні робіт та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки; 

отримати практичні навички в оформлені та порядку ведення журналів: 

реєстрації інструкцій з охорони праці; 

обліку видачі інструкцій з охорони праці,  

реєстрацій проведення інструктажів з охорони праці на 

робочому місці; 

реєстрації нарядів-допусків, які видаються на підприємстві; 

приймати участь розробці  проектів  наказів та розпоряджень з охорони 

праці, щодо усунення недоліків та притягнення до відповідальності 
порушників; 

вивчити систему контролю використання засобів захисту працівників; 

вивчити порядок впровадження міжнародного досвіду з питань безпеки 

праці на підприємстві (організації, установі); 
оформити зібраний матеріал у вигляді звіту. 

5.4. Керівник практики може в рамках індивідуального завдання 
відповідного виду практики доповнити та конкретизувати завдання по 

практиці також іншими питаннями, що не названі вище, враховуючи 

специфіку підприємства. 
 

6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

6.1. Індивідуальні завдання складаються керівником практики від 

університету на початку проведення переддипломної практик (після 

розподілу практикантів по робочих місцях) і має на меті інтерпретацію 

розділів робочої програми практики стосовно конкретних умов підприємства, 
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де проводиться практика та теми дипломної роботи.  

6.2. Завдання повинно містити перелік питань, що підлягають 

вивченню на даному підприємстві, перелік дій практиканта для одержання 
передбачених програмою навичок та умінь.  

6.3. Індивідуальне завдання на практику видається практиканту, як 
правило, у формі доповнення до основного. Його зміст залежить від: 

специфіки підприємства, де проходить практика; 
перспектив подальшого працевлаштування майбутнього випускника в 

цьому напрямку (написання дипломної роботи за спеціальністю або 

виконання випускником професійних обов’язків як співробітника 

підприємства); 
побажань керівництва підприємства, де проходить практика (якщо це 

не суперечить навчальній програмі). 
 

7. ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО ПРАКТИЦІ 

7.1. Звітною документацією щодо практичної підготовки бакалавра є: 
щоденник практики; індивідуальне завдання. 

7.2. По матеріалах кожного виду практики студент складає відповідний 

звіт. Керівник практики контролює та консультує написання звіту за 
розділами. 

Звіт повинен мати чітку структуру. Кожний розділ починається з нової 
сторінки. Ілюстрації та таблиці розміщуються по мірі їх згадування в тексті, 
їх нумерація є наскрізною у всьому звіті. Бланки та форми, що 

використовуються для пояснення, можуть бути розміщені в додатку. 

Конкретний зміст звіту залежить від завдання на  практику, але кожен звіт 

повинен містити: 

І.    Зміст  
ІІ.  Вступ 

ІІІ. Основна частина  
ІV.  Індивідуальне завдання. 

V.   Висновки. 

VІ.  Список використаної літератури. 

VІІ. Додатки (якщо вони є). 
7.3. До звіту додаються щоденники з відповідних видів практик, 

підписані керівником підприємства (чи підрозділу підприємства), та 
скріплені печаткою підприємства у двох місцях. 

7.4. Титульний аркуш звіту та форму щоденника з практики практикант 
одержує на кафедрі. 

7.5. Звіт оформляється відповідно до вимог стандарту оформлення 
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науково-технічної документації на одній стороні аркуша формату А4 з 
додержанням таких розмірів полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 

мм, нижнє - 25 мм. 
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