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Науки про Землю (освітньо-професійна програма «Геологія»). Призначена для 

виявлення і оцінки рівня сформованості основних професійно важливих якостей 

випускників.  

Призначено для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю освітньо-

професійної програми «Геологія, гідрогеологія, геофізика». 



3 
 

ЗМІСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ 4 

2. БАЗИ ПРАКТИК 6 

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

 

6 

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 14 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 16 

6. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 

ПРАКТИКИ  

 

18 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  20 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 23 

ДОДАТКИ 25 



4 
 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ 

Виробнича практика є найважливішою частиною професійної підготовки 

магістрів спеціальності 103 Науки про Землю та призначена для виявлення і 

оцінки рівня сформованості основних професійно важливих якостей 

випускників. 

Для проходження практики студент направляється у виробничі, науково-

дослідні або тематичні підрозділи організацій Міністерства екології та 

природних ресурсів України, акціонерних товариств, фірм і компаній, які 

виконують польові роботи, тривалість яких відповідає часу проходження і 

тривалості практики за навчальним планом. У деяких випадках студент може 

проходити практику на геологічних кафедрах НТУ «Дніпровська політехніка» та 

інших державних навчальних закладів, беручи участь у виконанні науково-

дослідних робіт, тематика яких відповідає його майбутній спеціальності та 

напряму досліджень кваліфікаційної роботи магістра. Здобувач вищої освіти 

може проходити практику, займаючи посаду в рамках штатного розкладу 

підприємства, або як стажер. З моменту зарахування студента на робоче місце на 

період практики на нього поширюється трудове законодавство, правила охорони 

праці та внутрішнього розпорядку, що діють на даному підприємстві. На 

студента, що проходить практику в якості стажера, також поширюються правила 

охорони праці та режим робочого дня підприємства. 

Мета практики - оволодіння методиками польових та лабораторних 

досліджень, збір, систематизація, узагальнення матеріалу для 

кваліфікаційної роботи магістра та підготовка здобувачів до захисту 

кваліфікаційної роботи. В період проходження практики магістри закріплюють 

теоретичні знання, які набуті в результаті вивчення комплексу дисциплін 

спеціальності 103 Науки про Землю та навички, які отримані при виконанні 

практичних завдань попередніх років навчання. 

У процесі практики студентом проводиться самостійне наукове 

дослідження, метою якого є аналіз та узагальнення фактичних даних для 

виконання кваліфікаційної роботи, прийняття участі у вирішенні завдань 

підприємства у рамках обраної теми, відповідно до профілю навчання. 

Завдання виробничої практики:  

- ознайомлення зі структурою та виробничою діяльністю геологічного 

підприємства - бази практики; 

- участь у проведенні польових та лабораторних досліджень на базі 

підприємства, з відбором кам’яного матеріалу для виготовлення шліфів та 

аншліфів для подальших досліджень; 
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- робота з фондовими матеріалами геологічного підприємства, аналіз та 

систематизація результатів попередніх досліджень для обґрунтування стану 

вивченості проблеми досліджень та геологічної вивченості району робіт; 

- набуття навичок аналізу, систематизації та обробки отриманих результатів 

для подальшого їх використання, а також оцінки їх достовірності; 

- оволодіння навичками складання та оформлення звітної документації 

виробничих і науково-дослідних матеріалів в рамках теми кваліфікаційної 

роботи; 

- застосовування отриманих в ході навчання теоретичних та практичних 

навичок для вирішення виробничих завдань. 

За результатами проходження практики студенти мають знати: 

- геологічну будову району, який досліджувався; 

- особливості петрології та рудоносності геологічних формацій району 

робіт; 

- фактори формування скупчень метану вугільних родовищ; 

- методику та техніку виконання польових робіт; 

- сучасну апаратуру та обладнання, які використовуються при польових та 

лабораторних дослідженнях, у тому числі при топографо-геодезичних, бурових, 

вибухових роботах і т.п.; 

- методику опрацювання польових спостережень та форму їх представлення. 

Після проходження практики студенти мають уміти: 

- працювати в колективі, толерантно сприймати соціальні, етнічні, 

конфесійні та культурні відмінності; 

- проявляти здатність до самоорганізації та самоосвіти; 

- використовувати знання в області геології, геофізики, гідрогеології, 

інженерної геології, геохімії для вирішення науково-дослідних завдань у 

відповідності з напрямом підготовки; 

- уміти у складі науково-дослідного колективу брати участь в інтерпретації 

геологічної інформації, складанні звітів, рефератів, бібліографії за тематикою 

наукових досліджень, у підготовці публікацій; 

- застосовувати на практиці базові загально професійні знання при 

вирішенні виробничих завдань; 

- користуватись наявними автоматизованими системами обробки 

інформації; 

- працювати на сучасних польових і лабораторних геологічних, 

геофізичних, геохімічних приладах, установках і устаткуванні (відповідно за 

спрямованістю (профілем) 

- оцінювати якість виконаних робіт; 

- обробляти матеріали, графічно представляти результати спостережень. 
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2. БАЗИ ПРАКТИК 

Виробнича практика проводиться на другому курсі, після закінчення 

теоретичного навчання у осінньому семестрі, підставою для проведення 

практики є наказ ректора по університету, яким, зокрема, визначаються бази 

виробничої практики та керівники практики від Університету. 

Тривалість виробничої практики 4 тижні (8,0 кредитів ЄКТС), 

Базами виробничої та передатестаційної практики є наступні підприємства 

гірничо-геологічних галузей, з якими Університет має постійні налагоджені 

контакти: 

 
№ 

з/п 

База виробничої практики Юридична адреса 

1 КП «Південукргеологія»  м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11 

2 ІГТМ НАН України  м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а 

3 ДГЕ «Дніпрогеофізика» м Дніпро, вул. Геофізична,1  

4 ТОВ « ГК «ГЕОНІКС»  м. Дніпро, вул. 

5 ДТЕК «Павлоградвугілля» м. Павлоград, вул. 

6 ДП «СхідГЗК»  м. Жовті Води, вул. Горького,2 

7 ПП «Геобест» м. Дніпро, пр.Олександра Поля, 28-а 

8 ГПУ «Шебелинкагазвидобування» смт. Донець, Харківська обл, вул. Стадіонна, 9  

9 ПрАТ «ЗЗРК» Дніпрорудне  с. Мала Білозерка, вул. Веселівське шосе, 7 

 

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Під час проходження виробничої практики студент зобов'язаний зібрати 

фактичний матеріал для написання звіту і виконання кваліфікаційної роботи 

магістра. У процесі проходження виробничої практики студенту необхідно: 

1) виконати аналітичний огляд та зробити реферативний пошук інформації 

щодо опублікованих і фондових матеріалів щодо геологічної будови району 

практики. Ці матеріали необхідні для характеристики географічного положення 

району, стану геологічної вивченості, особливостей стратиграфії, тектоніки, 

петрології, речовинного складу корисних копалин; 

2) підготувати копії геологічних, формаційних, тектонічних карт, схем, 

геологічних розрізів, зведених стратиграфічних колонок, що ілюструють 

геологічну будову району досліджень; 

3) у випадку, якщо практика пов'язана з вивченням керну свердловин та 

обробкою геофізичних матеріалів, необхідно отримати копії каротажних діаграм 

та літологічний опис керну за свердловинами; 
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4) виконати фотографування геологічних об'єктів (з прив'язкою), - для 

характеристики рельєфу місцевості та структурних особливостей району 

досліджень, які проявлені у рельєфі; 

5)  зробити опис відслонень, гірських виробок, керну свердловин. Ці дані 

можуть бути використані в якості фактичного матеріалу при виконанні 

кваліфікаційної роботи; 

6) зробити опис та мікрофотографії архівних колекцій шліфів, аншліфів 

території досліджень (з дозволу керівників від виробництва); 

7) зібрати колекцію кам`яного матеріалу для визначення речовинного складу 

корисних копалин та вміщувальних порід. 

Організацію та проходження практики за часом і змістом можна розділити на 

три послідовні етапи: 1) організаційний; 2) польовий; 3) камеральний. 

Протягом організаційного етапу студенту необхідно виконати наступні 

завдання: 

 - ознайомитися з робочою програмою виробничої практики; 

- отримати консультації у керівника практики від університету «Дніпровська 

політехніка» про особливості проходження практики на конкретному 

геологічному підприємстві; 

 - отримати від керівника рекомендації щодо збору матеріалів, необхідних 

для написання кваліфікаційної роботи та можливої тематики досліджень; 

 - виконати реферативний огляд інформації щодо стану вивченості проблеми 

досліджень та ознайомитися з найважливішими матеріалами, що характеризують 

геологічну будову району практики; 

 - отримати від керівника практики на кафедрі щоденник польової практики 

з календарним планом та змістом робіт кожного етапу виробничої практики; 

- з'ясувати кліматичні особливості району практики і, відповідно до них, 

підготувати собі екіпіровку; 

- якщо необхідно, пройти медогляд і отримати медичну довідку про 

відсутність протипоказань для роботи у польових умовах в районі проходження 

виробничої практики, а також, якщо необхідно, зробити обов'язкові для цього 

району щеплення і отримати про це довідку; 

- пройти попередній інструктаж з техніки безпеки під час проведення 

польових робіт. 

Польовий етап починається з дня виїзду студента до місця проходження 

практики. Після прибуття в геологічну організацію, практикант отримує у відділі 

кадрів напрямок до конкретної геологічної експедиції або геологічної партії, 

проставляє відмітку про прийняття на роботу у щоденнику практики. В 

обов'язковому порядку необхідно пройти вступний інструктажі з охорони праці 

та техніки безпеки. Після проходження інструктажу з техніки безпеки 
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призначається керівник польової практики від підприємства з числа 

відповідальних виконавців геологічних робіт. 

Студент-практикант та керівник від підприємства проводять огляд та 

обговорення змісту документів по проходженню практики (договір, 

індивідуальна програма практики, щоденник практики). На підставі договору, 

укладеного між НТУ «Дніпровська політехніка» та геологічною організацією, 

керівник польової практики забезпечує виконання студентом програми практики 

та збір відповідних геологічних матеріалів для складання звіту з практики і 

написання кваліфікаційної роботи. 

Протягом польового етапу, керівник від підприємства разом зі студентом 

розроблюють програму проходження практики з урахуванням специфіки роботи 

геологічної партії та геологічних завдань підприємства. Проводиться 

ознайомлення студента з проєктом ведення робіт, геологічним завданням і 

матеріалами, які характеризують геологічну будову та корисні копалини району 

досліджень, проводиться розробка календарного плану до виконання програми 

практики з виділенням часу для збору відповідних матеріалів до звіту і для 

написання кваліфікаційної роботи магістра. Враховується, що студент повинен 

брати участь в різних видах польових робіт, але основну увагу слід приділяти 

тим, які найближче підходять до його спеціалізації та тематики досліджень 

кваліфікаційної роботи магістра. Проводиться ознайомлення студента з 

методикою проведення геологічних спостережень та особливостями ведення 

геологічної документації, яка супроводжує різні види робіт (геологічний опис 

відслонень; ведення польового щоденника; методика складання карт фактичного 

матеріалу та комплекту карт до геологічних звітів). 

У процесі польових досліджень також проводиться збір та обробка матеріалу 

кам'яної колекції ( складання каталогу зразків; відбір взірців порід та руд для 

виготовлення шліфів та аншліфів, заповнення замовлень та відомостей 

лабораторних аналізів). 

До переліку головних видів робіт, що виконуються студентами на виробничій 

практиці належать наступні: 

- участь у проведенні геологічних маршрутів; 

- відбір зразків і проб на різні види аналізів (зокрема, складання еталонної 

колекції зразків для звіту та кваліфікаційної роботи); 

- обробка проб; 

- участь у лабораторних дослідженнях; 

- участь у проведенні геофізичних робіт; 

-  підрахунок запасів; 

-  опис відслонень, гірничих виробок, документація керну свердловин.  
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Польова документація служить підставою для складання вихідних 

геологічних документів, а також для подальших узагальнень і висновків, 

необхідних для вирішення інженерно-геологічних завдань. 

Оскільки якість остаточних інженерно-геологічних матеріалів залежить від 

якості первинних документів, польовій документації повинно бути приділено 

найбільшу увагу. 

До вихідних польових матеріалів, що отримуються при виконанні інженерно-

геологічних і пошуково-розвідувальних робіт, відносяться польові журнали 

(буріння, шурфування, інженерно-геологічного обстеження траси, пошуків та 

розвідки родовищ, обстеження боліт, обстеження існуючого дорожнього 

покриву, польових випробувань ґрунтів та ін.), відібрані зразки ґрунтів, польові 

геологічні колонки, розрізи. 

Первинна документація може бути визнана повноцінною тільки у тому 

випадку, якщо вона здійснена одночасно з проходкою виробок досить докладно 

та по прийнятій системі. 

Геологорозвідувальні виробки (свердловини, шурфи, розчищення, канави), 

під час закладання їх в притрасовій смузі, а також точки геофізичних вимірювань 

повинні бути обов'язково прив'язані до траси у плановому і висотному 

відношенні. 

Польові роботи проводяться інженерно-технічними працівниками відповідно 

до виданого завдання, при ясному розумінні мети проходки кожної заданої 

виробки. 

При проходці розвідувальних виробок геолог, інженер, технік (колектор) 

повинні вести необхідні записи у буровому або шурфовочному журналах, 

відбирати зразки ґрунтів спільно з буровим майстром. Роботою техніка та 

колектора, як правило, керує інженер, який обов'язково повинен бути присутнім 

при проходці перших виробок на об'єкті і періодично контролювати 

документацію. При проходці наступних виробок, техніку видається письмове 

або усне завдання із зазначенням інтервалів і характеру випробування. 

Технік (колектор), відповідно до завдання, призначає необхідний режим і 

швидкість проходки виробок з тим розрахунком, щоб встигнути докладно 

задокументувати ґрунти і відібрати проби. Для спостереження за водоносними 

горизонтами геолог повинен призупинити проходку виробок. Тривалість 

перерви в проходці відзначається у журналі. 

Працівники, які виконують геологорозвідувальні роботи повинні строго 

дотримуватися правил з безпечного ведення робіт. Всі вони повинні пройти 

перевірку знань з техніки безпеки. За безпечне ведення робіт при проходці 

свердловин відповідає буровий майстер. За безпечну проходку шурфів 



10 
 

відповідає геолог. Після закінчення проходки свердловини повинні бути 

ретельно затампоновані, а шурфи щільно затрамбовані вийнятим ґрунтом. 

Вся польова документація зберігається проєктною організацією протягом 

строків, обумовлених цільовим планом встановлених робіт. 

Видалений з свердловини керновий матеріал є основним джерелом 

отримання геологічної інформації при бурінні геологорозвідувальних 

свердловин. Отримання неякісного керну, втрати його при транспортуванні і 

зберіганні істотно знижують ефективність геологічних досліджень і викликають 

необхідність проведення додаткових геологорозвідувальних робіт з дорозвідки 

родовищ. Тому збереження отриманого кернового матеріалу дуже важливе. 

Бурові роботи необхідно проводити під постійним контролем геолога, який 

зобов'язаний: 

- перевіряти правильність закладення свердловин відповідно до 

передбачених проєктом координат, кутів нахилу та азимутів напрямку 

свердловин; 

- стежити за нормальним виходом керну, особливо за корисними 

копалинами, і своєчасно вживати заходів разом з буровим майстром в разі втрати 

керну в процесі буріння (застосування подвійних колонкових труб, скорочення 

рейсу); 

- перевіряти правильність укладання керну до кернових ящиків, а також 

відповідність етикетування записів у буровому журналі; 

- здійснювати польову геологічну документацію керну відповідно до діючої 

інструкції за документацією; 

- встановлювати категорію порід за буримістю, вносити відповідні записи у 

буровий журнал; 

- складати акти на перебуріння корисних копалин коли це потрібно у 

відповідності з інструкцією за первинною геологічною документацією; 

- проводити контрольні виміри глибини свердловин, викривлень стовбура, 

своєчасність закриття та правильність ліквідації свердловин; 

- стежити за своєчасною відправкою заповнених кернових ящиків. 

Геолого-технічна документація свердловин проводиться у процесі їх буріння. 

До складу документації входить: польовий журнал геологічної документації, 

акти про закладення та закриття (консервацію) свердловини, заміри викривлення 

і контрольних замірів глибин, паспорт свердловини за встановленими 

уніфікованими формами, а також акти на перебуріння інтервалів корисних 

копалин і про ліквідаційне тампонування свердловин. 

Геологічна документація по свердловині виконується фахівцями геологічної 

служби (геологи, гідрогеологи і ін.).  
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Організація геологічної документації свердловин забезпечується 

геологічною службою підприємства-виконавця робіт, до обов'язків якого 

входить: 

 - контроль за виходом керну, особливо за корисними копалинами, а при його 

недостатності - своєчасна інформація керівника технічної служби про 

необхідність вжиття заходів щодо обмеження поглиблення за рейс, поліпшення 

якості глинистого розчину, тампонування свердловини, застосування подвійних 

колонкових труб і т.п .; 

- здійснення контролю за правильним і повним вилученням керну з 

колонкової труби; 

- уточнення та оцінка виходу керну за корисною копалиною з урахуванням 

результатів каротажу; 

- систематична перевірка правильності укладання керну до кернових ящиків, 

відповідність його етикетування записам у польовому журналі та фактично 

витягнутому керну, що засвідчується підписом у польовому журналі; 

- перевірка правильності ведення польової геологічної документації керну, 

повноти та якості отриманих геологічних даних; 

- визначення категорії буримості розкритих свердловинами порід; 

- проведення контрольних вимірів глибин свердловин, рівнів стану води у 

них, контроль за своєчасним проведенням вимірів викривлень свердловин, 

проведенням та якістю каротажних робіт, доцільністю закриття та ліквідації 

свердловин; 

- забезпечення умов з підготовки первинних геолого-технічних даних 

колонкового буріння свердловин для створення комп'ютерної бази даних по 

ділянці (об'єкту) робіт; 

- контроль за своєчасним вивезенням заповнених кернових ящиків з бурової 

свердловини. 

Вся геолого-технічна документація, що відноситься до буріння свердловини  

повинна бути завершена, перевірена і підписана особами, які несуть 

безпосередню відповідальність за буріння і геологічне обслуговування 

свердловини, до моменту її закриття (консервації). 

Після закінчення буріння свердловини і проведення комплексу каротажу, по 

завершенні геолого-технічної документації та вивезення керну, проводиться 

його обробка в кернорозборній. Обробка керну передбачає його повний опис (за 

всією свердловиною або окремим її інтервалам), опробування корисних копалин 

і вміщувальних гірських порід, відбір зразків на мінералого-петрографічні, 

палеонтологічні, спектрометричні та інші види досліджень. Ці дані (номери 

зразків, проб і глибини їх взяття) відзначаються у польовому журналі геологічної 

документації проти відповідного інтервалу. 



12 
 

Вивчення керну проводиться відповідно до чинних нормативних документів 

та методичних рекомендацій з урахуванням умов конкретного об'єкту з 

дотриманням єдиної термінології і відповідно до прийнятої легенди. Перед 

обробкою керну геолог зобов'язаний уточнити геологічне положення 

свердловини, по первинній геологічній документації визначити характер 

розкритих порід і правильність ув'язки розрізу, визначити інтервали, що 

підлягають особливо ретельному вивченню та опробуванню, а також встановити 

порядок і ступінь скорочення або ліквідації керну. 

При обробці керну свердловини повинно бути забезпечено, особливо при 

наявності ознак рудної мінералізації, всебічне його вивчення (мінералого-

петрографічне, спектрохімічне, палеонтологічне.) із застосуванням сучасних 

методів лабораторних досліджень. При проведенні картировочного, пошукового 

і пошуково-оціночного буріння обов'язковою є оцінка геохімічних особливостей, 

речовинного складу і рудоносності розкритих свердловиною порід. При 

необхідності керн свердловин піддається спеціальним ядерно-фізичним та 

іншим видам геофізичних досліджень, результати яких заносяться до 

відповідного журналу, або використовуються при побудові геологічної колонки. 

При обробці керну за даними мікроскопічних, спектральних, спектрохімічних та 

інших видів досліджень уточнюються найменування та різновиди порід, 

створюється еталонна колекція зразків порід району робіт, що використовується 

для уточнення геологічної легенди, копії якої повинні знаходитися на всіх 

ділянках робіт для повсякденного використання. Для всіх типів порід 

створюється шліфотека, що характеризує петрографічний і літологічний склад 

зустрінутих різновидів порід. Після закінчення обробки керну по кожній 

свердловині складається геологічна колонка. 

На завершальній стадії етапу польових досліджень практикант завершує збір 

основних матеріалів для звіту і виконання кваліфікаційної роботи, аналізує 

загальні підсумки практики, ступінь виконання програми практики та зібраний 

геологічний матеріал. У разі необхідності разом з керівником від виробництва 

вирішується питання про виділення додаткового часу для роботи у фондах 

геологічної організації для збору матеріалів з геології та корисним копалинам 

району досліджень. Крім того, керівник від підприємства рекомендує перелік 

джерел інформації, надає рекомендації щодо змісту розділів звіту, текстових 

ілюстрацій і графічних додатків. 

Перед від'їздом з місця практики практиканту слід отримати від свого 

польового керівника характеристику та оцінку результатів проходження 

польового етапу виробничої практики. Одним з критеріїв оцінювання роботи 

практиканта на виробництві є також перевірка його організаторських здібностей 
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та ділових якостей, (рівень дисциплінованості, комунікабельності, професійні 

якості), вміння працювати в колективі. 

Для написання розділів кваліфікаційної роботи студент збирає матеріал, 

керуючись методичними рекомендаціями до складання кваліфікаційних робіт 

магістрів спеціальності 103 Науки про Землю.  

Після завершення польового періоду практики і збору додаткових матеріалів 

у геологічних фондах, студент надсилає по електронній пошті керівнику 

практики від університету всі зібрані під час практики матеріали (звіт в 

електронному вигляді, графічні додатки, каталог кам'яного матеріалу, 

результати аналітичних досліджень. 
 

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

Звіт складається на основі даних практики на робочому місці, особистих 

спостережень, результатів виконання індивідуального завдання, первинної і 

звітної документації підприємства. 

Загальний обсяг звіту про проходження виробничої практики складає 30-40 

сторінок формату А4 комп'ютерного тексту, до якого входять ілюстрації, 

таблиці, діаграми, мікрофотографії препаратів досліджень, перелік 

використаних джерел інформації. Текст звіту виконується на аркушах формату 

А4 в редакторі Microsoft Word. Текст звіту друкується з дотриманням наступних 

розмірів полів: ліве - 30 мм; праве - 20 мм; верхнє - 20 мм; нижнє - 20 мм. Шрифт 

- Times New Roman, розмір шрифту 14 пунктів. Міжрядковий інтервал 1,5. 

Абзацний відступ 5 знаків, однаковий упродовж всього тексту. Вирівнювання по 

ширині. Сторінки нумеруються арабськими цифрами. Титульний лист 

включається в загальну нумерацію роботи. На титульному аркуші номер 

сторінки не ставиться. На наступних аркушах він проставляється в правому 

верхньому куті. 

Структура звіту:  

Титульний лист. 

Реферат. 

Зміст.  

Вступ. 

1. Методика робіт. 

2. Геологічна вивченість району робіт, аналіз стану вивченості проблеми 

досліджень. 

2.1 Особливості стратиграфії та тектоніки району досліджень. 

2.2 Інтрузивний магматизм, метаморфізм та метасоматоз. 

2.3 Гідрогеологічна характеристика об`єкту досліджень. 
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3. Корисні копалини району досліджень. 

4. Спеціальна частина (індивідуальне завдання). 

Висновки. 

Перелік джерел інформації. 

Текстові та графічні додатки.  

 

Вимоги до наповнення розділів звіту по практиці. 

У рефераті характеризується предмет та об'єкт досліджень, мета роботи, 

завдання досліджень, характеристика методів, якими оволодів студент на 

практиці, конкретні результати проведених польових робіт, в яких брав участь 

студент, ключові слова. 

У вступі вказується, на якому геологічному підприємстві студент проходив 

практику. Вказується мета практики та обґрунтовуються завдання досліджень, 

які вирішував студент в період проходженні практики для досягнення 

поставленої мети. Надається характеристика геологічних завдань підприємства 

та методів, які використовувалися при веденні головних та супутніх видів робіт. 

Наводиться перелік використаних методів польових та лабораторних досліджень 

із зазначенням їх обсягу. У вступі також слід пояснити, які відомості, що 

викладені у звіті, отримані особисто студентом, а які запозичені з опублікованої 

літератури та фондових джерел інформації. У стислому вигляді надається 

характеристика адміністративного і географічного положення, ступеню 

складності геологічної будови району практики. 

В розділі «Методика робіт» наводяться відомості щодо обсягу польових робіт 

та характеризуються методи, які використані для виконання геологічного 

завдання з обґрунтуванням доцільності їх використання. Даний розділ 

характеризує роботу студента на практиці та методи, які він освоїв. 

У розділі «Геологічна вивченість району досліджень» в хронологічній 

послідовності викладаються результати раніше проведених робіт із зазначенням 

авторів та організацій, які виконували попередні дослідження території району 

виробничої практики. Дається їх оцінка у вирішенні проблем геології району, 

визначаються невирішені питання та обґрунтовуються завдання кваліфікаційної 

роботи магістра. 

При визначенні стратиграфічних особливостей району досліджень надається 

стисла характеристика виділених стратиграфічних підрозділів, представлених 

осадовими, вулканогенними та регіонально-метаморфизованними гірськими 

породами.  

Для кожного підрозділу вказується місце розташування, географічне 

поширення, положення в розрізі, морфологічні особливості та потужність тіл, 
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петрографічний склад, особливості внутрішньої структури, фаціальна 

характеристика, обґрунтування віку. 

При характеристиці інтрузивних комплексів наводиться перелік всіх масивів 

району досліджень, характеризується їх розташування у геологічних структурах 

району, надаються морфологічні особливості, внутрішня будова, 

петрографічний та хімічний склад, особливості генезису, вік, формаційна 

приналежність та рудоносність. 

У розділі «Корисні копалини району досліджень» надається характеристика 

рудопроявів та родовищ горючих (нафта, газ, вугілля), металевих, неметалевих 

корисних копалин, підземних вод та інш. Для кожного типу зазначаються 

відомості про історію відкриття, ступінь вивченості та розвіданості, генезис, 

формаційний тип, геологічну будову, морфологічні особливості рудних тіл, 

речовинний склад, метасоматичні перетворення.  

Під час практики студент повинен виконати індивідуальне завдання, яке 

керівник практики від університету видає завчасно. Надалі, після прибуття 

студента на місце практики, тема індивідуального завдання може бути 

скорегована. 

У висновках надається інформація щодо вирішення головних завдань 

виробничої практики,  перераховуються нові найбільш важливі результати 

вивчення геологічної будови та корисних копалин району практики. Вказуються 

невирішені принципові питання і надаються можливі рекомендації їх вирішення. 

загальні підсумки виробничої практики: автор звіту характеризує, чому саме він 

навчився на практиці, які методи досліджень та яке обладнання освоїв; яких 

знань було недостатньо для вирішення завдань практики, висловлює та 

обгрунтовує свої пропозиції щодо підвищення ефективності проведення 

виробничої практики. 

Для індивідуальних завдань (спеціальна частина) можуть бути рекомендовані 

наступні теми: 

1. Геолого-промислові критерії оцінки якості та перспективи використання 

корисної копалини. 

2.  Порівняльний аналіз петрології, генезису та рудоносності рудовміщуючих 

порід. 

3.  Обґрунтування перспектив рудоносності геологічного об’єкту. 

4. Прогноз газоносності вугільних пластів. 

5. Вплив літостатичного тиску на властивості порід, як колекторів 

нафтогазових та вугільних родовищ. 

6. Геологічні умови прояву геодинамічних явищ у вугільній шахт.; 

7. Особливості геологічної будови та петрографічного складу родовищ 

корисних копалин. 
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8. Латеральні закономірності зміни розподілу корисних компонентів за 

площою. 

9. Вплив структурних особливостей корисної копалини на показники якості 

товарної сировини. 

10. Вплив глибини залягання пісковиків на їх потенційну газонасиченість. 

11. Закономірності змінення показників якості корисної копалини та їх вплив 

на хіміко-технологічні властивості товарної продукції. 

12. Прогноз стійкості вміщуючих порід в гірничих виробках родовища. 

13. Прогноз порушення вугільних пластів мало амплітудними розривами на 

шахтному полі. 

14. Прогноз газоносності вугільних пластів на шахтному полі. 

15. Дослідження механізму та часу утворення тектонічних структур у межах 

шахтного поля. 

16. Обґрунтування геолого-промислового типу вугленосної формації у межах 

шахтного поля. 

Кожна з перерахованих тем виконується й описується стосовно до умов 

підприємства, де студент проходить практику. План виконання індивідуального 

завдання студент розробляє до від'їзду на практику і погоджує його з керівником 

практики. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

Відповідальність за організацію, проведення та контроль якості практики 

покладається на першого проректора університету. Загальну організацію 

практики і контроль за її проведенням в університеті здійснює керівник практики 

закладу вищої освіти. 

Навчально-методичне керівництво практикою, а також контроль за 

виконанням програм практик здійснюють керівники практики (представники 

відповідних кафедр та баз практик). 

До керівництва практикою здобувачів вищої освіти залучаються досвідчені 

викладачі. 

Кафедра, не пізніше ніж за місяць до початку практики готує та надає до 

деканату подання про проходження виробничої практики здобувачами вищої 

освіти. Поданням визначаються: бази та терміни проведення практики; склад 

груп здобувачів вищої освіти; керівники практики. 

Розподіл здобувачів вищої освіти на практику та витрати часу на керівництво 

проводиться згідно Норм часу з планування та обліку навчальної, методичної, 

наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 
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Розподіл студентів на практику здійснює кафедра, що проводить практику з 

обов’язковим урахуванням укладених договорів та замовлень на підготовку 

фахівців, а також можливості їх майбутнього працевлаштування. 

За наявності вакантних місць здобувачі вищої освіти можуть бути прийняті 

на штатні посади, якщо характер діяльності відповідає вимогам програми 

практики. При цьому не менше 50 % часу має відводитись на загальнопрофесійну 

підготовку за програмою практики. 

На початку практики здобувачі вищої освіти проходять інструктаж з техніки 

безпеки та охорони праці, ознайомлюються з правилами внутрішнього 

розпорядку підприємства, порядком отримання документації та матеріалів. 

При зарахуванні здобувачів вищої освіти на робоче місце (штатну посаду) на 

час проходження практики на них поширюється законодавство про працю та 

правила внутрішнього розпорядку підприємства. 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються без відриву від виробництва і 

працюють не за спеціальністю, повинні пройти практику, передбачену 

навчальним планом. 

У разі якщо здобувачі вищої освіти працюють за обраною спеціальністю, 

кафедри зараховують за практику передбачені навчальним планом кредити без її 

проходження на підставі довідки з місця роботи та захисту звіту про виконання 

індивідуального завдання. 

Тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти під час проходження 

практики регламентується Кодексом законів про працю України та чинними 

Нормами часу з планування та обліку навчальної, методичної, наукової та 

організаційної роботи науково-педагогічних працівників Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка». 

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

 

6.1 Основні обов’язки керівника практики від університету: 

- укладання на початку навчального року за заявками випускових кафедр 

договорів з підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази 

практики, терміном дії від одного до п'яти років; 

- погодження термінів проведення практики і кількості здобувачів вищої 

освіти - практикантів; 

- уточнення з керівниками баз практики умов її проведення; 

- надання кафедрам інформації щодо наявності місць практики згідно з 

укладеними договорами; 

- контроль за проведенням практики, аналіз та узагальнення її результатів; 
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- забезпечення кафедр документацією з питань практики; 

- здійснення контролю за наявністю програм практик; 

- аналіз звітів факультетів (інститутів) за результатами практики та 

- підготовка підсумкової довідки; 

- надати базі практики для погодження програму (за два місяці до початку 

практики), а не пізніше ніж за тиждень – список студентів-практикантів. 
 

6.2 Основні обов’язки декана факультету (директора інституту): 

- контроль за своєчасною розробкою кафедрами, що проводять практику, 

подання про проходження практики здобувачами вищої освіти певної 

спеціальності; 

- організація підготовки проекту наказу ректора про проходження практик 

здобувачами вищої освіти; 

- проведення нарад керівників практик (відповідальних за конкретні види 

практик); 

- звітування на вченій раді факультету (інституту, університету) про стан та 

перспективи практик; 

- контроль за організацією та проведенням організаційних заходів перед 

направленням здобувачів вищої освіти на практику, своєчасність захисту 

результатів практик на кафедрах; 

- контроль процесу укладання договорів з базами практик; 

- перевірка готовності баз практики до прийому студентів і здійснення 

відповідних підготовчих заходів; 

- подання у сектор практики навчального відділу письмового звіту за 

результатами проведення практики не пізніше першого робочого тижня грудня 

поточного року. 

6.3 Основні обов'язки завідувача кафедри, що проводить практику: 

- організація розробки та вдосконалення програм певних видів практики, а 

також інших навчально-методичних та звітних документів (враховуючи 

специфіку конкретної спеціальності); 

- проведення заходів перед направленням здобувачів вищої освіти на 

практику, зокрема: 

- здійснення контролю за проходженням практики здобувачами вищої 

освіти на базі практики; 

- координація роботи керівників практики, закріплених за групами 

здобувачів вищої освіти; 
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- подання декану факультету (директору інституту) та керівнику практики 

від університету письмового звіту про проведення практики із зауваженнями й 

пропозиціями щодо поліпшення практики. 
 

6.4 Основні обов’язки керівника практики від кафедри: 

- проведення інструктажу про порядок проходження практики з охорони 

праці; 

- надання здобувачам вищої освіти - практикантам необхідних документів 

(направлень, програм, щоденників (в т.ч. індивідуальних завдань), методичних 

рекомендацій тощо), перелік яких встановлюється у програмах про проведення 

практики здобувачів вищої освіти, з урахуванням специфіки підготовки з певної 

спеціальності (освітньої програми); 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти із системою звітності з практики, а 

саме: подання письмового звіту, оформлення виконаного індивідуального 

завдання, захист звіту; 

- проведення зі здобувачами вищої освіти попереднього обговорення змісту 

й результатів практики, потреб змін програм тощо; 

- розробка тематик індивідуальних завдань, що враховують напрям науково-

дослідних, курсових і кваліфікаційних робіт; 

- узгодження з керівником практики від організації, підприємства, установи 

тощо індивідуальних завдань з урахуванням особливостей місця проходження 

практики; 

- контроль забезпечення належних умов праці та побуту практикантів; 

- участь у розподілі здобувачів вищої освіти за місцями практики; 

- контроль за своєчасним прибуттям здобувачів вищої освіти до місць 

практики, виконанням програми практики та дотриманням термінів її 

проведення; 

- надання методичної допомоги здобувачам вищої освіти під час виконання 

ними індивідуальних завдань і збору матеріалів; 

- проведення консультацій щодо обробки зібраного матеріалу та його 

використання для звіту про практику; 

- приймання та оцінювання звітів здобувачів вищої освіти про проходження 

практики; 

- подання звітів здобувачів вищої освіти про практику для зберігання на 

кафедрі. 

6.5 Основні обов’язки керівника практики від підприємства: 

- організація роботи практикантів відповідно до програми практики; 
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- визначення робочих місць практики здобувачів вищої освіти, забезпечення 

ефективності її проходження; 

- проведення інструктажу та дотримання здобувачами вищої освіти правил 

техніки безпеки й охорони праці на робочому місці; 

- сприяння здобувачам вищої освіти – практикантам у використанні наявної 

літератури, необхідної документації тощо; 

- контроль дотримання здобувачами вищої освіти правил внутрішнього 

розпорядку; 

- створення необхідних умов для ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

новою технікою, сучасними технологіями та методами організації праці; 

- надання здобувачу вищої освіти відгуку з оцінкою про проходження 

практики. 
 

6.6 Здобувачі вищої освіти при проходженні практики зобов’язані: 

- до початку практики одержати від керівника практики направлення на 

практику з індивідуальним завданням, інструктаж про порядок проходження 

практики та з техніки безпеки, консультації щодо оформлення усіх необхідних 

документів; 

- заповнити та завізувати в деканаті щоденник практики і направлення; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики; 

- дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої 

санітарії; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- своєчасно подати звіт про проходження практики та захистити його; 

- здобувач за попередньою домовленістю повинен відвідувати заняття 

провідних фахівців університету з метою вивчення методики викладання, 

знайомства з передовим педагогічним досвідом тощо; 

- виконувати правила внутрішнього розпорядку бази практики, 

розпорядження адміністрації та керівників практики. 

У разі невиконання вимог, які висуваються до практиканта, він може бути 

відсторонений від подальшого проходження практики. 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Керівник практики від кафедри приймає звіт у здобувачів вищої освіти в 

університеті протягом перших двох тижнів семестру після закінчення практики. 

Форма звітності здобувача вищої освіти про проходження практики – 
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письмовий звіт. Звіт з практики захищається студентом у присутності комісії, 

призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівник 

практики та викладачі кафедри. 

Підсумкова оцінка за практику обчислюється як середній бал за результатами 

виконання загальної частини звіту, індивідуального завдання та з урахуванням 

відгуку керівника бази практики. 

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і 

залікової книжки здобувача вищої освіти за підписом керівника практики. 

Оцінювання результатів практики студентів проводиться за 100-бальною 

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

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Вибір, конкретизація та деталізація критеріїв оцінювання з урахуванням 

специфіки освітніх програм та їх компонентів здійснюється кафедрами на основі 

загальних критеріїв, наведених нижче. 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання 

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК (магістр) 
Дескриптори НРК Вимоги до знань, умінь, комунікації, 

автономності та відповідальності 

Показник 

оцінки 

Знання 

• спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі 

навчання та/або 

професійної діяльності 

на рівні новітніх 

досягнень, які є 

основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної діяльності, 

зокрема в контексті 

дослідницької роботи;  

• критичне 

осмислення проблем у 

навчанні та/або 

професійній діяльності 

та на межі предметних 

галузей 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних 

галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена 

75-79 

Відповідь фрагментарна  70-74 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента 

про об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний  60-64 

Рівень знань незадовільний <60 
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Уміння 

 

• розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог; 

• провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності; 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльність; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими 

помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні  

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог  

75-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-74 

 Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні 

завдань за зразком  

65-69 

Відповідь характеризує застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

рівень умінь незадовільний  <60 

Комунікація 

•  зрозуміле і 

недвозначне донесення 

власних висновків, а 

також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються; 

•  використання 

іноземних мов у 

професійній діяльності 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

95-100 
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- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами; 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними 

хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

три вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

п’ять вимог) 

75-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 

реалізовано сім вимог) 

70-74 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний  <60 

Автономність та відповідальність 

• відповідальність 

за розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди; 

•  здатність до 

подальшого навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість; 

- саморегуляція; 

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями; 

належний рівень сформованості 

загальнонавчальних умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги)  

75-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності 

та відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-74 

Задовільне володіння компетенціями автономності 

та відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 
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Задовільне володіння компетенціями автономності 

та відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності 

незадовільний 

<60 

 

 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

 

1 Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / М-во 

освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2018.–21с.  

2. Положення про організацію освітнього процесу Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка»/ Мін-во освіти і науки України, Нац. 

техн. ун-т. – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 53 с. 

3. Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка», 

затвердженого рішенням вченої ради університету від 11.12.2018.  

4. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського 

щита (схема та пояснювальна записка) / К.Ю.Єсипчук, О.Б.Бобров, Л.М.Степанюк 

та інш. – К.: УкрДГРІ, 2004. – 30 с.  

5. Металогенія золота:монографія/ В.А. Михайлів, В.Я.Федчук._ К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет, 2008. - 415с. 

7. Металеві та неметалеві корисні копалини України.Т.1 – Металеві корисні 

копалини. – Київ-Львів, видавництво «Центр Європи». -2005. – 783с. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

ДОГОВІР № _________ 

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

 

м. Дніпро       “___”_________20___ р. 

 

Ми, хто нижче підписався, з одного боку – Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» (надалі - заклад вищої освіти) в особі першого проректора 

_________________________________________________, діючого  на  підставі  

статуту і, з другого боку 

_________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

(надалі - база практики) в особі _____________________________________________ 
(посада, прізвище, ініціали) 

діючого на підставі _______________________________________________________, 
(статуту підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір: 

1. База практики зобов'язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику за календарним планом: 

№ 

п/п 
Назва спеціальності Курс 

Вид 

практики 

Кількість 

студентів 

Термін практики 

початок кінець 

       

       

       

       

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для безпосереднього 

керівництва практикою. 

1.3. Створити студентам необхідні умови для виконання програми практики, не 

допускати їх використання на посадах та роботах, що не відповідають програмі 

практики та майбутній спеціальності. 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 

Проводити обов'язковий інструктаж з охорони праці: вступний та на робочому місці. 

У разі потреби навчити студентів-практикантів безпечним методам праці. Забезпечити 

спецодягом та запобіжними засобами за нормами, встановленими для штатних 

працівників. 

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від закладу вищої 

освіти можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, 

бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання 

програми практики. 

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі 

порушення трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку повідомляти закладу 

вищої освіти.  
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Закінчення додатку 1 

 

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-

практиканта та відгук на підготовлений звіт. 

1.8. Додаткові умови: 

а) на безоплатних умовах «база практики» – «заклад вищої освіти»;                    . 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Заклад вищої освіти зобов'язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження 

програму, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів-практикантів. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни та правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази 

практики нещасних випадків, що сталися зі студентами. 

3. Відповідальність сторін за невиконання договору: 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо 

організації проведення практики згідно з чинним законодавством про працю в Україні. 

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються в установленому 

порядку. 

 

 

Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця 

проходження практики згідно з календарним планом. 

Договір складений у двох примірниках - базі практики та закладу вищої освіти. 

 

 

Юридичні адреси сторін: 

 

Заклад вищої освіти:     База практики: 

49005        __________________________ 

м. Дніпро       __________________________ 

пр. Дмитра Яворницького, 19    __________________________ 

навчальний відділ       __________________________ 

НТУ «Дніпровська політехніка»   __________________________ 

 

 

Підписи та печатки: 

 

Заклад вищої освіти:     База практики: 

 

______________________    ______________________ 

 

“___”__________20___р.    “___”__________20___р.  
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Додаток 2 
 

          Місце кутового штампа  

закладу вищої освіти 
 

КЕРІВНИКУ 
       ________________________________ 

      ________________________________ 

       ________________________________ 

        ________________________________ 

        ________________________________ 
 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 Згідно з договором від „___” _______________ 20___ року № __________, 

яку укладено з 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

 

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом 

підготовки (спеціальністю) 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Назва практики 

______________________________________________________________ 

 Строки практики  з  „_____” ______________________  20____ року 

          по  „_____” _____________________  20 ____ року 

 

Керівник практики від НТУ «ДП» ______   ___________________________________ 
          (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

 

 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Печатка деканату Декан факультету (директор інституту)  __________ 
(підпис) 
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Додаток 3 

Форма № Н-6.03 

 
 

 

 

 

Національний  технічний  університет 

«Дніпровська політехніка» 
 
 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 
____________________________________________________________ 

(назва практики) 

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

Факультет (інститут)__________________________________________ 
 

Кафедра ____________________________________________________ 
 

Ступінь вищої освіти _________________________________________ 
 

Спеціальність________________________________________________ 
 

_________ курс,  група _______________________________________ 
(шифр групи) 

 

 

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

 

 

 

Печатка деканату Декан факультету (директор інституту)     ________ 
                   (підпис) 
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Продовження додатку 3  

 

Студент_____________________________________________________ 
                                                          (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув „______” ___________________ 20____ р. 
 

на підприємство, організацію, установу і приступив до практики. 
 

 

Печатка підприємства, 

організації, установи         „___” ______________ 20___ р. 
 

____________     _____________________________________________ 
(підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
 

вибув „______” ___________________ 20____ р. 

 

з підприємства, організації, установи 

 

Печатка підприємства, 

організації, установи         „___” ______________ 20___ р. 
 

____________     _____________________________________________ 
(підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці 
 

__________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації,  установи) 

 

 

 

 

 

 
 

Керівник практики від підприємства, організації, установи  
 
____________       __________________________________________ 

                  (підпис)                              (прізвище та ініціали)  

 

Печатка підприємства, 

організації, установи                         „___” ______________ 20___ р. 
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Продовження додатку 3  

Календарний графік проходження практики 
 

№ 

з/п 

Назви робіт 

(індивідуальне 

завдання) 

Тижні проходження 

практики 
Відмітки про 

виконання 
1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 

Керівники практики: 

від закладу вищої освіти _____________ ________________________ 
(підпис)                  (прізвище та ініціали) 

 

від підприємства, організації, установи ________  ________________ 
                                                                           (підпис)     (прізвище та ініціали) 
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Закінчення додатку 3 

  

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від закладу вищої освіти про 

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року 
 

 

Оцінка: 

за інстутиційною шкалою_____________________________ 
(словами) 

кількість балів _____________________________________ 
(цифрами) 

 

 

Керівник практики від закладу вищої освіти 

____________ _____________________________________ 
(підпис)                               (прізвище та ініціали) 
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Навчальне видання 

 

 

 

 

Рузіна Марина Вікторівна 

Приходченко Василь Федорович 

Жильцова Ірина Вікторівна 

Сливна Олена Василівна 

Хоменко Наталія Вікторівна 

 

 

 

Програма виробничої практики 

для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю  

(освітньо-професійна програма «Геологія, гідрогеологія, геофізика») 

 

 

 

 

Підписано до виходу в світ ____________ 

Електронний ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 

у НТУ «Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 11.06.2004. 

49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19. 


