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ВСТУП 
Анотація 

Перша технологічна виробнича практика з прокладання 

водопровідно-каналізаційних мереж і будівництва споруд, а також з 

експлуатації діючих систем водопостачання і водовідведення є 

практичним доповненням до теоретичних знань студентів за 

спеціальними (фаховими) дисциплінами і має на меті розширити 

фаховий кругозір студентів в галузі технології виробництва 

будівельних та монтажних робіт на об’єктах комунального і 

промислового будівництва. 

      Під час першої технологічної практики студенти отримують 

можливість набути виробничий досвід, закріпити та поглибити 

отримані в Університеті теоретичні знання з розрахунку та 

влаштування водопровідних і каналізаційних мереж та споруд. 

      Ключові слова: база практики; водопровідно-каналізаційні 

споруди; прокладання трубопроводів; технологія будівельно-

монтажних робіт; техніка безпеки. 

 
Abstract 

      First Technological production practice of laying of Water and Sewage 

networks and constructions and operation of Water supply and Sewage 

systems  is a practical addition to the theoretical knowledge of students 

with special (professional) disciplines and aims to expand the professional 

horizons of students in the field of production technology of construction 

and installation works on the objects of communal and industrial 

constructions. 

      During the first technological practice students have the opportunity to 

gain production experience, to consolidate and deepen obtained in the 

University theory of computation and arrangement of Water supply and 

Sewage networks and constructions. 

      Key words: accident  prevention; base of practice; laying of pipelines;  

technology of construction and installation works; Water supply and 

Sewage constructions. 
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 1. ОПИС  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація,рівень 

вищої освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

  

Кількість 

кредитів  – 4 

 

Модулів – 1 

 

Змістових 

модулів – 1 

 

Загальна 

кількість годин – 

120 год 

 

Галузь знань: 

19 « Архітектура і        

   будівництво » 

  

      Спеціальність : 

192 « Будівництво та      

цивільна інженерія» 

із скороченим 

терміном навчання 
  
Рівень вищої освіти:  

 бакалавр 

Блок за вибором ВНЗ. 

 

Рік підготовки: 03 

 

Семестр: 06 

 

Робота на робочому місці 

бази практики: 120 год. 

 

Вид контролю: залік  

  

  

  

 . 

      
 

 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  
Метою першої технологічної практики є: 

• вивчення студентами технології будівельно-монтажних робіт;  

• ознайомлення з організацією будівництва і експлуатації водопровідно-

каналізаційних споруд; 

• ознайомлення з питаннями техніки безпеки і охорони довкілля  

• ознайомлення з питаннями оплати праці; 

  

 Завдання практики: Під час проходження практики студент повинен спрямовувати 

свою діяльність в наступних напрямках: 

1. дотримуватися існуючих правил внутрішнього розпорядку та трудової 

дисципліни, норм охорони та безпеки праці; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

2.    вивчати та застосовувати передові методи організації та виконання робіт; 

3.    бути активним учасником виробничого та суспільного життя підприємства. 

 

Після завершення першої технологічної практики студент 3 курсу повинен  

знати:  
• сучасні методи проведення різних видів робіт при будівництві і експлуатації 

водопровідно-каналізаційних споруд;   

• техніку і технологію прокладання трубопроводів; 

• практичні заходи техніки безпеки і охорони довкілля; 

       вміти: 

• виконувати різні види робіт при будівництві і експлуатації водопровідно-

каналізаційних споруд; 

• прокладати різні види трубопроводів; 

• закладати практичні заходи техніки безпеки і охорони довкілля; 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРШОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
Перша технологічна практика студентів проводиться в будівельних та 

експлуатаційних підприємствах і організаціях водопровідно-каналізаційного 

господарства державної та інших форм власності. В якості базових організацій для 

проходження практики можуть використовуватися навчально-виробничі, наукові, 

проектні, господарські підрозділи вищих навчальних закладів, де створені умови для 

кваліфікованої теоретичної та практичної навчальної роботи зі студентами-

практикантами.  

Студенти можуть самостійно (з дозволу кафедри, яка відповідає за розподіл 

студентів на першу технологічну практику) підбирати для себе місце проходження 

практики з урахування свого майбутнього працевлаштування і профілю підприємства та 

пропонувати його кафедрі для використання в якості бази практики. 

За наявності вакантних місць на підприємствах студенти можуть бути зараховані на 

штатні посади (робітничого фаху), якщо посадові інструкції дозволяють виконувати 

програму практики в повному обсязі  Оплата праці студента за штатною посадою 

проводиться тільки у випадку наявності фінансових можливостей підприємства 

(організації) бази практики. 

Після прибуття на базове підприємство (організацію) студент повинен бути 

зарахований на вакантну посаду або практикантом наказом керівника підприємства 

(організації). Тим самим наказом студенту призначається керівник практики від 

підприємства. 

Студенти  при проходженні практики зобов’язані: 
• до початку практики і від’їзду до місця її проходження пройти інструктаж з 

техніки безпеки з відповідним розписом у журналі на кафедрі водопостачання, 

водовідведення та бурової справи, інструктаж щодо порядку, термінів 

проходження практики, звітності і форми підсумкового заліку; 

• до початку практики отримати від керівника практики від ВНЗ всю необхідну 

документацію (направлення на базу практики, бланк повідомлення про строки 

прибуття на місце практики, щоденник практики з календарним планом), а 

також інструкції щодо їх правильного і своєчасного оформлення та 

затвердження; 
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• своєчасно прибути на базу практики, сприяти своєчасному і правильному 

оформленню документації та відправці у відділ виробничої практики 

університету оформленого повідомлення про прибуття на місце практики (не 

пізніше трьох діб з дати прибуття на базу практики); 

• у повному обсязі і якісно виконувати всі обов’язки і завдання, передбачені 

посадовими інструкціями, календарним планом і програмою практики, вказівки 

керівників практики щодо проходження практики; 

• вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки, 

виробничої санітарії, трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку; 

• кваліфіковано і відповідально відноситись до виконання штатних обов’язків, 

штатних інструкцій і доручених задач. а також календарного плану і програми 

практики, облікової і звітної документації; 

• приймати активну участь у громадському житті колективу підприємства бази 

практики; 

• сприяти організації і приймати участь у всіх технічних екскурсіях, семінарах і 

нарадах, що організовує керівник практики від університету і підприємства; 

• проводити агітаційну роботу щодо пошуку можливих абітурієнтів для вступу 

до НУВГП, особливу увагу приділячи ННІБА та спеціальності, за якою 

навчається сам студент-практикант; 

• своєчасно і якісно скласти звіт, оформити супутню документацію і затвердити 

її в установленому порядку, а також скласти підсумковий залік з практики. 

 

 

4. ПРОГРАМА ПЕРШОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇНОЇ ПРАКТИКИ 
  Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія». 

На проведення технологічної практики відведено 120 год. / 4 кр.є. 

Програма узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, 

рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS). 

Перелік дисциплін, засвоєння яких студентами необхідне для отримання 

теоретичних знань та практичних навичок даної дисципліни: бурова справа (в т.ч. 

практикум); водопостачання і водовідведення; міські інженерні мережі; водопостачання 

(системи подачі і розподілу води), водовідведення (мережі); метрологія і стандартизація; 

будівельні конструкції; інженерна гідравліка, насосні і повітродувні станції. 

На об’єкті практики студенти, в першу чергу, повинні вивчити і відобразити в своїх 

звітах такі питання: 
• структура підприємства, об’єкт і робоче місце практики; 

• ієрархія підпорядкування та форма власності підприємства ; 

• техніка безпеки, охорона праці і навколишнього середовища на виробництві; 

• контроль за споживанням води та водоохоронні заходи; 

• склад об’єктів будівництва (експлуатації, дослідження), їх місця розташування, 

потужності, увід в експлуатацію, забезпечення водою, скидання стоків, 

теплопостачання, санітарно-технічне обладнання. 

Крім зазначених вище питань студенти в залежності від профілю підприємства 

(організації) бази практики повинні вивчити такі питання: 

1. будівельно-монтажні організації 
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• методи виробництва, технологічні карти виконання окремих будівельно-

монтажних робіт, строки їх проведення. наявні трудові ресурси і механізми; 

• склад, технічні характеристики машин і механізмів; матеріали, деталі, 

конструктивні елементи, інструмент, що використовується для подачі. 

встановлення і монтажу; 

2. експлуатаційні організації 
       ●     план водопровідних (каналізаційних) мережконструкції споруд, що 

               використовуються, їх компонування на місцевості;                                     

       ●      аналіз технічних характеристик схем і споруд, якості їх роботи, періодичності 

               поточних і капітальних ремонтів, терміни і склад  аварійно-відновлювальних  

               робіт; обстеження і дослідження за роботою окремих споруд і систем в цілому; 

       ●     склад і кваліфікація обслуговуючого персоналу, їх підпорядкованість, посадові  

              обов’язки, форма звітності і обліку роботи. 

       3. науково-дослідні, проектні організації 
• основні напрями і методики проведення наукових досліджень;   

• літературний огляд технологій, в галузі яких проводяться наукові дослідження; 

• комп’ютерні технології проектування і обробки результатів наукових 

досліджень; 

• чинні і новоуведені нормативні джерела в галузі містобудування, будівництва 

інженерних систем і для проектування трубопровідних систем водопостачання і 

водовідведення.  

      Під час практики студенти повинні виконати індивідуальне завдання, яке 

стосується  вивчення певного специфічного питання і видається кожному з студентів, 

що від‘їздять на практику, керівником практики від ВНЗ. Зокрема пропонується такий 

перелік питань, що можуть бути запропоновані студенту для індивідуальної проробки: 

1. Технологія прокладки водопровідних (каналізаційних) мереж, водоводів, колекторів; 

a. підготовка траси на місцевості; розташування реперів; розкладка труб на трасі; 

підготовка будівельного майданчика; 

b. заготовка паль. шпунтів; їх забивання, зрізання, витягування; 

c. укладка водопровідних (каналізаційних) труб; підготовка основи під труби; 

з’єднувальні роботи; 

d. ізоляція трубопроводів; випробування та здача трубопроводів у експлуатацію; 

e. спорудження колекторів, улаштування опалубки; встановлення арматури; 

f. будівництво та монтаж водопровідно-каналізаційних колодязів; 

g. прокладка підземних комунікацій безтраншейними методами; 

h. укладка дюкерів; переходи через автомобільні або залізничні дороги. 

2. Технологія будівельних робіт: 

a. кладка стін, фундаментів, кам’яні роботи; 

b. бетонні та залізобетонні роботи; улаштування опалубки;  обв’язка арматури; 

укладка бетонної суміші; гідроізоляційні роботи; 

c. будівництво споруд із збірного залізобетону та монтажні роботи; 

d. спорудження опускних колодязів; 

e. монтаж обладнання водопровідно-каналізаційних споруд (насосів, елементів 

резервуарів і башт,  тощо); 

Звіт про практику складається в одному екземплярі кожним студентом. Звіт про 

проходження першої технологічної практики виконується на аркушах паперу формату 
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А4 з титульною сторінкою, основною частиною, індивідуальним завданням, списком 

використаної літератури, додатками та доповнюється схемами, малюнками, ксеро- або 

фотокопіями, які ілюструють зміст практики. В якості додатків включають бланки 

нарядів, актів та іншої облікової та звітної документації, що використовується на 

об’єкті. Орієнтовний зміст звіту ( залежить від профілю підприємства (організації)) 

включає наступні розділи: 

• вступ;  

• організаційна структура підприємства, напрямок і економічні показники його 

діяльності та виробничої ділянки, де проходила практика; 

• характеристика об’єкту будівництва (проектування, дослідження, 

проектування) за місцем проходження практики із технологічними схемами; 

• відомості, що відображають виконання програми практики у конкретних 

умовах даного підприємства: 

- техніка безпеки і охорона довкілля; 

-      оцінка якості і приймання виконаних робіт; 

- технічні характеристики машин, механізмів, матеріалів, деталей, 

інструментів, що застосовуються у виробничому процесі; 

- опис технологічних операцій, що виконує персонал;  

• відомості про конкретну роботу, виконану студентом в період практики: 

- виконання завдань керівника практики від підприємства; 

- виконання індивідуального завдання керівника практики від ВНЗ; 

- проведення агітаційної роботи із вступу у НУВГП; 

• опис проведених екскурсій на об’єкти поза основної ділянки проходження 

практики із загальною характеристикою об’єктів, цифровим та ілюстративним 

матеріалом; 

• висновки і пропозиції щодо проведення практики; 

• список використаної літератури. 

   
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми і 

індивідуального завдання. Письмовий звіт, який підписаний керівником бази практики з 

печаткою даного підприємства (організації) разом з іншими документами (заповнений 

студентом щоденник з характеристикою та оцінкою керівника практики від 

підприємства) подається на рецензію керівникові від вузу. Звіт з практики захищається 

перед комісією, яка призначається завідувачем кафедри водопостачання, водовідведення 

та бурової справи з диференційованою оцінкою. До складу комісії включаються 

керівники практики від університету, і за можливістю, керівники практики від базових 

підприємств, викладачі кафедри, які викладали студентам спеціальні (фахові) 

дисципліни. Комісія приймає залік у студентів в останній день практики або у продовж 

першого тижня навчального семестру, який починається після практики. Оцінка за 

практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента. 

 
 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 Керівник практики від ВНЗ проводить:  

1. консультації студентів щодо виконання індивідуальних завдань та підготовки 

звітів ; 
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2. поточний моніторинг виконання студентами-практикантами програми і 

календарного плану практики, перевірка безпечності робочих місць та режиму 

роботи практикантів; 

3. екскурсій при відвідуванні баз практики. 

Керівник практики від підприємства:  
  1.     проводить інструктаж на робочому місці .  консультації щодо виконання  

          програми практики і написання звіту, екскурсії ; 

        2.     наочно знайомить студентів з виробничим процесом; 

        3.     забезпечує фронтом робіт та спецодягом (при необхідності), перевіряє  

         безпечність робочого місця та режиму роботи. 

 
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Для контролю рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються 

наступні методи оцінювання знань: 

- оцінювання (бали) за проходження першої технологічної практики керівником 

від бази практики; 

- оцінювання (бали) за якісне та вчасне виконання і представлення керівнику 

практики від вузу індивідуального звіту; 

- оцінювання (бали) за дотримання правил техніки безпеки під час прибуття та 

відбуття з бази практики, проходження практики та навчальних екскурсій; 

- оцінювання (бали) за проведення агітаційної роботи щодо інформації про 

умови вступу до НУВГП та пошуку можливих абітурієнтів для вступу до 

НУВГП. 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент упродовж Першої 

технологічної практики становить 100 балів. 

 

№ 
п/п 

Вид оцінювання 
Загальна 
кількість 

балів 

1 
Своєчасний інструктаж з охорони праці і техніки безпеки і 

отримання первинних документів 
5 

2 
Своєчасність прибуття на базу практики і своєчасне отримання 

повідомлення про прибуття студента на практику 
10 

3 Звіт з виробничої практики  

 Повнота звіту 15 

 
Якість оформлення звіту (повнота оформлення щоденника та 

титульної сторінки) 
10 

 Вчасність представлення звіту 5 

4 Оцінка за проходження практики на підприємстві (щоденник) 5 

5 Заохочувальні бали (повнота розкриття індивідуального завдання) 5 

6 Агітаційна робота 5 

7 Захист звіту 40 

 ∑ 100 
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Для діагностування рівня знань студентів використовується Європейська Кредитно-

Трансферна Система ( ECTS) за 100 бальною шкалою оцінки. 

 

Шкала оцінювання  

 

Критерії оцінювання 
К-сть 
набр. 
балів 

1 2 

Студент повністю виконав програму практики; звіт за структурою, обсягом і 

змістом відповідає вимогам програми практики; основні положення звіту глибоко 

обґрунтовані і логічні; звіт має якісне оформлення; під час захисту звіту студент 

аргументовано доводить набуття ним практичних навичок, передбачених 

програмою практики. 

9
0
..
.1

0
0
 

Студент повністю виконав програму практики; звіт за структурою, обсягом і 

змістом відповідає вимогам програми практики; основні положення звіту дос-

татньо обґрунтовані; незначне порушення послідовності; прийнятне зовнішнє 

оформлення; захист звіту дозволяє виявити наявність необхідних практичних 

умінь, передбачених програмою практики. 

8
2
..
.8

9
 

Студент повністю виконав програму практики; звіт за структурою, обсягом і 

змістом відповідає вимогам програми практики, але має незначні недоліки; 

основні положення звіту обґрунтовані; задовольняє зовнішнє оформлення; 

захист звіту дозволяє виявити наявність практичних умінь, передбачених 

програмою практики, незначні недоліки, які при цьому спостерігаються, 

студент виправляє сам. 

7
4
..
.8

1
 

Студент повністю виконав програму практики; звіт відповідає вимогам 

практики, але має недоліки за структурою і змістом; основні положення звіту 

достатньо обґрунтовані з порушенням послідовності; задовільна якість 

оформлення звіту, захист звіту з незначними недоліками, які студент усуває 

за допомогою викладача. 
6
4
..
.7

3
 

Студент повністю виконав програму практики; звіт має недоліки за 

структурою і змістом; основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з 

порушенням послідовності; якість зовнішнього оформлення звіту задовільна; 

захист звіту не дозволяє в повній мірі виявити практичні навички, 

передбачені робочою програмою. 

6
0
..
.6

3
 

Студент повністю виконав більше 50% програми практики; звіт відповідає 

вимогам практики, але має значні неточності за структурою і змістом; основні 

положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності; якість 

зовнішнього оформлення звіту задовільна; захист звіту показує, що студент не 

набув достатніх практичних навичок, передбачених програмою практики. 

3
5
..
.5

9
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Студент повністю виконав менше 50% програми практики і представив звіт 

незадовільного змісту і якості оформлення: захист звіту показує відсутність 

практичних навичок, передбачених програмою практики. 1
..
.3

4
 

 
8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до проходження першої технологічної практики для студентів  

     напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування  

     «Водопостачання і водовідведення». - 

     Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/162/ 

 

 
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

  
9.1 Базова: 
1. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник. – К: Знання, 2009. – 735с. 

        2.   Орлов В.О., Квартенко О.М., Мартинов С.Ю., Гордієнко Ю.І. Знезалізнення  

               підземних вод для питних цілей – Рівне: УДУВГП, 2003. – 155с. 

        3.   Орлов В.О.,Шадура В.О., Назаров С.М. Інтенсифікація та реконструкція систем 

      водопостачання. Навч.посібник.- Рівне: НУВГП, 2013.-128 с. 

4.   Орлов В.О., Назаров С.М., Шадура В.О. Проектування водозабірних споруд: 

              Навч. посібник.- Рівне: УДУВГП, 2002.-128 с. 

5.  Охримюк  Б.Ф. Водовідведення та очищення стічних вод. Ч.1. Водовідні мережі і  

    споруди: Навч. посібник / Під ред. А.І. Мацнєва. - Одеса: РДТУ, 1999. - 203с. 

        6.   Ткачук О.А., Шадура В.О. Водопровідні мереж. - Рівне:НУВГП,2004. - 117с. 

 7.   Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О. “Бурова справа в водопостачанні” –     

       Рівне: НУВГП, 2004. – 268с. 

  8. Хоружий П.Д.. Ткачук А.А. Эксплуатация систем водоснабжения и канализации.  

    Справочник. Будывельник. К, 1993 - 232 с. 

 

9.2 Допоміжна: 

 
1. Державні будівельні норми України. Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. 

Основні положення проектування. ДБН В.2.5 – 74: 2013. Київ : Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, 2013, 280 с. 

2. Державні будівельні норми України. Водовідведення. Зовнішні мережі і споруди. 

Основні положення проектування. ДБН В.2.5 – 75: 2013. Київ : Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, 2013, 209 с.  

  

Електронний репозиторій НУВГП 
 
1. Шадура, В. О. and Мартинов, С. Ю. and Орлов, В. О. (2010) Міські інженерні 

мережі та споруди. НУВГП, Рівне.      Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/5164/ 
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9.  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1.   Кабінет Міністрів України  / [Електронний ресурс]. – 

           Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua /  

2.   Законодавство України / [Електронний ресурс]. – 

           Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua/ 

 

3.  Державний комітет статистики України / [Електронний 

           Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua /                         

4.   Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

           ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua /  

     5.   Рівненськаобласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан  

           Короленка, 6) /   [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

           : http://www.libr.rv.ua/ 

     6.   Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 
           вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

           http://cbs.rv.ua/   

     7.   Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н.Бекетова /[Електронний  

           ресурс]. – Режим доступу: http://cprints.kname.edu.ua / 

     8.   Цифровий репозиторій Харківського національного  

           університету імені В.Н.Каразіна    /[Електронний ресурс]. – 

           Режим доступу: http://uspace.univer.kharkov.edu.ua /  

     9.   Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75)   

          /[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

           http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

          (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 
 

 

 

 

Розробники:                                                                 
 
доцент, к.т.н.                                                            (С.М.Назаров) 

доцент, к.т.н.                                                            (В.О.Шадура) 

доцент, к.т.н.                                                            (В.П.Косінов) 
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