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ВСТУП 
 

Програма професійно-ознайомчої практики складено відповідно до 
освітньо-професійної програми «Охорона праці» першогорівня вищої 
освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», рекомендацій, викладених 

у «Тимчасовому положенні про організацію проведення практик для 
здобувачів вищої освіти НУВГП» ухваленого науково-методичною радою 
НУВГП (протокол від 20.06.18 №5) та «Положенні про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого 
наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р. №93. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Професійно-ознайомча 
практика» відповідно до ОПП, є складовою частиною циклу професійної 
підготовки здобувачів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Вивченню 
дисципліни передує отримання компетентностей з навчальних дисциплін 
«Інженерна та комп’ютерна графіка», «Вища математика», «Інженерна 
геодезія», «Метрологія та стандартизація». 

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра охорони 
праці та безпеки життєдіяльності. Керівник практики від кафедри перевіряє 
організацію та якість роботи студентів під час проходження практики.  

На період проходження практики здобувачі освіти отримують статус 
практиканта і зобов'язані дотримуватися вимог внутрішнього трудового 
розпорядку підприємства, виробничої дисципліни та охорони праці. 

За результатами практики здобувачі освіти складають та захищають звіт 
про її проходження. 

 
Анотація 

Професійно-ознайомча практика студентів є важливою і невід’ємною 
складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців і 
початковою ланкою в системі їх практичної підготовки до роботи в 
установах та організаціях за освітньо-кваліфікаційною характеристикою і 
освітньо-професійними програмами вищої освіти професійного 
спрямування «бакалавр». Вона спрямована на закріплення теоретичних 
знань, отриманих студентами за час навчання, набуттяі удосконалення 
практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. 

Ключові слова: безпека, безпека праці, виробничий травматизм, 
інструкції, норматив,охорона праці, промислова безпека,захист. 
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Abstract 

Professional introductory practice of students is an important and integral part 
of the educational process of training and the initial link in the system of their 
practical training for work in institutions and organizations on educational and 
qualification characteristics and educational and professional programs of higher 
education "bachelor". It is aimed at consolidating the theoretical knowledge 
acquired by students during their studies, acquisition and improvement of 
practical skills and abilities in the relevant specialty. 

Keywords:safety, occupational safety, occupational injuries, instructions, 
standard, labour protection, industrial safety, protection. 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація,рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни (практики) 

денна форма навчання 

Кількість 
кредитів – 4,5 

Галузь знань 

26 "Цивільна безпека" Нормативна 

 

Загальна 
кількість годин 
– 135 (4 тижні) 

Спеціальність 

263 „Цивільна безпека” 

Освітньо-професійна 
програма "Охорона 

праці" 

Рік підготовки 

2-й 

Семестр 

4-й 

Тижневих 
годин – 33,75 Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Самостійна робота 

15 год 

Вид контролю: 
Диференційованийзалік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин практичної підготовки  до самостійної 

роботи становить (%): для денної форми навчання – 89 до 11. 
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2. Мета та завдання професійно-ознайомчоїпрактики 

 

Метою практики є формування у студентів професійних вмінь, навичок 
прийняття самостійних рішень під час розгляду реальних умов 
підприємства, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, 
знаряддями праці їх майбутньої спеціальності, ознайомлення безпосередньо 
в установі, організації, на підприємстві, з виробничим процесом і 
технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з 
робітничої професії та спеціальності,зміцнення зв'язку навчання з 
виробництвом – важливої ступені якісної професійної підготовки майбутніх 
фахівців. 

Під час професійно-ознайомчої практики студенти вивчають напрям 
діяльності підприємства, установи, організації та їх завдання і функції, 
закріплюють на практиці теоретичні знання, що отримані при вивченні 
навчальних дисциплін. 

Завданням практики є оволодіння загальними компетентностями, що 
передбачені освітньо-професійною програмою і мають бути набуті і 
використані здобувачами освіти в період практики: 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталою розвитку, верховенства права, прав 
і свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 
- навички міжособистісної взаємодії; 
- усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, 

правових основ цивільного захисту, охорони праці; дотримання основних 
принципів здійснення цивільного захистута державної політики з питань 
охорони праці; 

- здатність оперувати термінами та визначеннями понять у сфері 
цивільного захисту, охорони праці; основними положеннями, вимог та 
правил стосовно проведення моніторингу, організовування та впровадження 
заходів щодо запобігання,ліквідування надзвичайних ситуацій; 

Програмними результатами практики є набуття здобувачами освіти 
вміння: 

-пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних чинників, що 
виникають у разі небезпечної події; застосовувати теорії захисту населення, 
території та навколишнього природного середовища від уражальних 
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чинників джерел надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення 
професійної діяльності, знання математичних та природничих наук; 

- ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати 
ймовірністьвиникнення небезпечних подій та їх наслідки.  

 

3. Програма професійно-ознайомчої практики 

 

Модуль 1. 
Змістовий модуль 1. Професійно-ознайомча практика 

 

Тема 1. Організаційні засади практики 

Первинний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно 
інструкції для студентів при проходженні практик. Ознайомлення з 
програмою практики. Видання індивідуальних завдань. 

 
Тема 2. Опрацювання законодавчих та нормативних актів з охорони 

праці 
Опрацювання документів з безпеки життєдіяльності, охорони праці. 
 

Тема 3. Здійснення нагляду за дотриманням законності у сфері 
охорони праці.Екскурсія на об’єкт, що в стадії будівництва: розгляд питань 
з попередження виробничого травматизму, виявлення недоліків, оцінка 
рівня ризику операцій та робіт (або видається керівником по вихідним даним 
для різних варіантів). 

 
Тема 4. Ознайомлення з діяльністю організацій, установ з охорони 

праці 
Ознайомлення з діяльністю Експертно-технічного центру управління 

Держпраці України у Рівненській області. Ознайомлення з діяльністю 
Рівненське управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

 
 

Тема 5. Виконання індивідуальних завдань. 
Розробка таблиць аналізу з розписом хто відповідальний, виконавець, 

строки, документи на вході, документи на виході: 
- порядок розробки інструкцій, проведення інструктажів; 
- проведення навчання з охорони праці; 
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- порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів; 

- процедура забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 
- колективні договори, трудові договори; 
- забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням. 
 
Тема 6. Ознайомлення з електронними джерелами професійної 

інформації, сучасними інформаційними технологіями для цілей професії 
Пошук інформаційних порталів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, цивільного захисту та сайтів організацій, установ. 
Ознайомлення зі спеціалізованим програмним забезпеченням: програмами 
(обчислювальними системами) з розрахунку промислових ризиків, 
віртуальними лабораторними комплексами. 
 

Тема 7. Опрацювання результатів досліджень 

Оцінка стану охорони праці в виробничих підрозділах НУВГП 
(деревообробний, металорізальний цехи). 

Виконання завдань з використанням інформаційних технологій: обробка 
даних (MS Excel), проведення аналізу виробничого травматизму на основі 
вихідних даних, побудова структури організацій, служби охорони праці, 
управління охороною праці (Ramus Educational), прикладними програмами 
методів аналізу безпеки. 

 
Тема 8. Складання звіту з практики та його захист 

Узагальнення матеріалів практики, оформлення звіту. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8 
 

4. Структура залікового кредиту 

Назва змістових модулів і тем 

Кількість годин для опрацювання 
тем практики 

усього у тому числі 
практична 
підготовка 
(навчальна 

робота) 

самостійна 
робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Професійно-ознайомча практика 

Тема 1. Організаційні засади 
практики 

 
12 

 
12 

 
- 

Тема 2. Опрацювання законодавчих 
та нормативних актів з охорони 
праці. 

 
18 

 
15 
 

 
3 

Тема 3. Здійснення нагляду за 
дотриманням законності у сфері 
охорони праці. 

 
12 

 
12 
 

 
- 

Тема 4. Ознайомлення з діяльністю 
організацій, установ з охорони 
праці 

 
12 

 

 
6 
 

 
6 

Тема 5. Виконання індивідуальних 
завдань.  

27 27 - 

Тема 6. Ознайомлення з 
електронними джерелами 
професійної інформації, сучасними 
інформаційними технологіями для 
цілей професії 

 
 

18 

 
 

18 

 
 
6 

Тема 7 Опрацюваннярезультатів 
досліджень 

12 12 - 

Тема 8 Складання звіту з практики 
та його захист 

12 12 - 

Разом 135 120 15 
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5. Індивідуальне завдання 

 

Кожен студент в період практики виконує одне або декілька 
індивідуальних завдань по поглибленому вивченню окремих сторін 
виробництва, збору матеріалу для написання звіту, вирішенню актуальних 
питань виробництва або виконання інших робіт на користь виробництва і 
вузу, які сприяють надбанню умінь та навичок роботи, спрямованої на 
удосконалення фахової підготовки. 

У тематику індивідуальних завдань включаються питання, пов’язані з 
специфікою установ, організацій, що будуть відвідуватись під час екскурсій 
в період практики: 

- в Управлінні Держпраці у Рівненській області вивчити основні 
завдання, структуру, роботу структурних підрозділів особливо в  в сфері 
будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки; 
проведення розслідування та обліку аварій і нещасних випадків, які 
підлягають спеціальному розслідуванню, визначення  порядку проведення 
навчання і перевірки знань посадових осіб з питань промислової безпеки та 
охорони праці, участь в організації проведення експертизи проектів 
будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і 
виробничих об'єктів, засобів виробництва, засобів колективного та 
індивідуального захисту працівників на їх відповідність нормативно-
правовим актам з охорони праці та промислової безпеки; висвітлити роботу 
експертно-технічного центру Держпраці; проаналізувати роботу 
територіального органу про перевірку піднаглядових підприємств і 
виявлення порушення нормативно-правових актів з охорони праці; 

-  в Рівненському державному центрі науково-технічної і економічної 
інформації, бібліотеці НУВГПвивчити наявність нормативно-технічної 
документації з охорони праці, галузеві стандарти, навчитись робити пошук 
по питанням індивідуального завдання в каталогах державних стандартів, 
пов’язаних з оцінкою потенційних небезпек при виконанні технологічних 
операцій на об’єкті, що в стадії будівництва, обґрунтованим переліком 
небезпечних і шкідливих чинників, що діють на працюючих; 

- на виробничому об’єкті, що в стадії будівництва або експлуатації 
(цехи НУВГП, об’єкти будівництва) студент повинен вказати на можливі 
шляхи вирішення проблем в організації будівельних робіт, можливого 
попередження нещасних випадків виявивши недоліки які були допущені 
працівниками або наявні небезпечні умови та розвиток можливих небезпек 
(небезпечних ситуацій);провести аналіз виробничих небезпек методом 
«причини – наслідки»; встановити наявність чи відсутність конструктивних 
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недоліків: обладнання, машин, їх частин і деталей, пристроїв і інструментів, 
огородження, відсутність інвентарних риштувань та тари для будівельних 
сумішей тощо; визначити склад технологічних операцій і перелік 
потенційних небезпек, що можуть діяти на працівників відповідно до ГОСТ 
12.0.003 – 2015; 

- під час відвідування управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України у Рівненській області необхідно 
ознайомитись з наступними питаннями: 

- структурою Фонду, рівнем підпорядкування, специфікою роботи, 
кількісним складом, структурними підрозділами та відповідальністю 
посадових і виконавчих осіб; 

- структурою відрахувань коштів державного страхування на виплати 
потерпілим на медико-соціальну реабілітацію, лікування, побутове 
обслуговування видами матеріального забезпечення та соціальними 
послугами; 

- ознайомитись з роботою працівників з питань правової роботи  та 
порядком стягнення пені, накладення штрафів з осіб, що порушили 
законодавство про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасних випадків на виробництві 

- вивчити питання розгляду Фондом позовів робочих органів 
Пенсійного фонду України, організацію роботи Фонду із зверненнями 
громадян, що потерпіли від нещасних випадків; 

- дослідити причини нещасних випадків (організаційні та технічні), 
аналіз виробничого травматизму за статистичним методом (визначити 
коефіцієнти тяжкості та частоти травматизму, професійних захворювань); 

- провести аналіз розподілу травм за характером впливу на організм 
людини, аналіз відомостей про постраждалих: стаж роботи, вік, професія 
тощо; 

Завдання конкретизується і уточнюється під час проходження практики 
керівником практики від кафедри.  

 
6. Методи контролю 

 

Поточний контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни 
«Професійно-ознайомча практика» проводиться у формі зарахування 
виконаного звіту з практики з використанням наступних методів 
оцінювання знань: 

- оцінювання виконання індивідуальних завдань; 
- поточне опитування після вивчення кожного змістовного модуля; 
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- оцінка за звіт з практики. 
Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою та 

національною шкалою.  
 

Шкала оцінювання результатів практики  

Бали 
Національна 

шкала 
Критерії оцінювання 

90-100 відмінно 

Здобувач освіти виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно здобувати 
знання, без допомоги викладача 
знаходить та опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє використовувати набуті 
знання і вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, переконливо 
аргументує відповіді, самостійно 
розкриває власні обдарування і нахили  

82-89 

добре 

Здобувач освіти вільно володіє вивченим 
обсягом матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість 
яких незначна  

74-81 

Здобувач освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом викладача; в 
цілому самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, серед яких є суттєві, 
аргументувати власні думки 

64-73 

задовільно 

Здобувач відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних положень; з 
допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, 
серед яких є значна кількість суттєвих  

60-63 
Здобувач освіти володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за 
початковий, значну частину його 
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відтворює на репродуктивному рівні  

Менше 
60 

незадовільн
о 

Здобувач освіти володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу  

 
8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота Звіт з 
практики 

Сума 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

 
Т1 

 
Т2 

 
Т3 

 
Т4 

 
Т5 

 
Т6 

 
Т7 

 
Т8 

 
 

40 

 
 

100 5 8 7 10 10 5 5 10 

Т1, Т2 ... Т8– теми змістового модуля 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для  диференційого заліку 

90 – 100 
 

відмінно 

82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

9. Методичне забезпечення  
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Професійно-ознайомча 
практика» включає: 

- підручники, навчальні посібники; 
- роздатковий матеріал; 

- методичні вказівки до виконання навчальної практики: 
Богданенко О.В. 03-10-33 Методичні вказівки до проведення професійно-

ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
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рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 
263 «Цивільна безпека» для денної форми навчання URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua. 
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Базова  
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 
2. Конституція України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-ВР 
3. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694- 
XIIhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 
4. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.04.2019 р. №337 URL: 
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здобувачів вищої освіти НУВГП. Рівне: НУВГП, 2018. 31 с. URL: 
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звернення: 21.02.2020) 

2. Концепція практичної підготовки студентів НУВГП. Рівне: НУВГП, 
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3. Цифровий репозиторій Національного університету водного 
господарства та природокористування. URL: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka 

4. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, 
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