
СИЛАБУС

1. Загальна інформація про освітній компонент

Повна назва Практика виробнича 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
Шосткинський  інститут  СумДУ.  Кафедра
хімічної  технології  високомолекулярних
сполук  ШІ  СумДУ

Розробник(и) Лукашов Володимир Костянтинович,  Буллер
Михайло Фридрихович

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень,
QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл

Семестр 4 тижнів протягом 3-го семестру

Обсяг Обсяг становить 6 кредитів ЄКТС, 180 годин,
з яких 180 самостійна робота студента

Мова підготовки Українська

2. Місце освітнього компонента в освітній програмі

Статус
Обов`язковий  освітній  компонент  для
освітньої  програми  "Хімічні  технології
високомолекулярних  сполук"

Передумови Освоєння всіх дисциплін освітньої проргами

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета освітнього компонента
Закріпити  теоретичні  знання,  які  отримані  в  ході  навчання,  підготувати  майбутніх
спеціалістів  до  практичної  роботи  та  підвищити  рівень  їх  професійних  навичок.

4. Зміст освітнього компонента
Тема 1. Організаційні заходи. Ознайомлення з задачами та графіком проходження практики.
Інструктаж з ТБ, ПБ та спеціальним режимом на виробництві. Ознайомлення з загальною
структурою підприємства. Тема 2. Вивчення обов'язків інженерно-технічних робітників у
цеху  підприємства.  Вивчення  організації  роботи  цеху  (дільниці).  Ознайомлення  з
обов'язками технолога,  вивчення посадової  інструкції,  правил ТБ,  ПБ,  охорони праці  на
фазах.  Ознайомлення  з  технічною  документацією,  ведення  якої  входить  в  обов'язки
технолога,  з  правилами  її  оформлення.  Знайомство  з  обслуговуючим  персоналом,  з
розстановкою його по робочих місцях для виконання змінного завдання. Тема 3. Вивчення
технічної  документації  згідно з  темою практики.  Вивчення нормативної  документації  на
сировину,  напівфабрикатів,  готову  продукцію.  Робота  з  документацією,  яка  стосується
технологічних розрахунків. Робота з документацією. яка стосується економічних розрахунків.
Вивчення документації яка стосується характеристики виробничого приміщення, освітлення,



вентиляції,  каналізації,  водозабезпечення,  згідно  з  категорією  безпеки  виробництва.
Вивчення компановки обладнання на дільниці (фазах). Виконання ескізів технологічних схем,
основних апаратів, компановки обладнання. Тема 4. Виробничий етап практики. Знайомство
з методами виготовлення продукції. їх порівняльна характеристика, вибір та обґрунтування
методу. Вивчення технологічних режимів на фазах. Робота та характеристики обладнання.
Характеристики  контрольно-вимірювальних  пристроїв.  Автоматизація  технологічного
процесу виробництва. Методи контролю якості продукції, види браку. Аналіз причин браку
продукції,  способи  иого  переробки.  Попередження  браку.  Тема  5.  Систематизація
узагальнення зібраного матеріалу. Підготовка й оформлення звіту. Аналіз вихідних даних
для технологічних розрахунків у відповідноті до теми практики. Аналіз зібраного матеріалу
у цілому, ліквідація виявлених недоліків з урахуванням вказівок керівників практиками від
підприємства та інституту. підготовка звіту з практики.

5. Очікувані результати навчання
Після успішного проходження здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Дати  характеристику  сировини  та  матеріалів,  а  також  готової  продукції
конкретного виробництва.

РН2

Розробити  технологічну  схему  виробництва  з  урахуванням  його
автоматизаціі  та  постанвки  контрольно-вимірювальних  приладів,  описати
технологічний процес виробництва продукції із зазначенням режимів його
операцій.

РН3
Провести  розрахунки  матеріальних  балансів,  основного  апарату  та
кількостіобладнання під конкретний річний випуск продукціі,  економічно
обгрунтувати її собівартіст.

РН4 Розробити  креслення  основного  апарату,  монтажно-будівельні  креслення
для конкретного виробництва.

РН5 Призначити заходи з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці,
включаючи освітлення та вентиляцію.

6. Роль освітнього компонента у досягненні програмних результатів
Програмні результати, досягнення яких забезпечує освітній компонент:
Для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія:

ПР1
Критично  осмислювати  наукові  концепції  та  сучасні  теорії  хімічних
процесів та хімічної інженерії,  застосовувати їх при проведенні наукових
досліджень та створенні інновацій.

ПР2
Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і
обладнання  виробництв  хімічних  речовин  та  матеріалів  на  їх  основі,
систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.

ПР4
Оцінювати  технічні  і  економічні  характеристики  результатів  наукових
досліджень, дослідно-конструкторських розробок, технологій та обладнання
хімічних виробництв.

ПР6
Розробляти та реалізовувати проекти в сфері хімічних технологій та дотичні
до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних,
екологічних та правових аспектів.



ПР7

Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших
джерелах  пошук  необхідної  інформації  з  хімічної  технології,  процесів  і
обладнання  виробництв  хімічних  речовин  та  матеріалів  на  їх  основі,
систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.

ПР8 Оцінювати  ризики,  що  пов,язанні  з  використанням  енергонасичених
високомолекулярних  сполук  і  вибухових  речовин.

7. Види навчальної діяльності

НД1 Вивчення технічної документації

НД2 Консультації керівників практики

НД3 Підготовка та захист звіту з практики

8. Методи викладання, навчання
Освітній компонент передбачає навчання через:

МН1 Практико-орієнтовне навчання.

МН2 Навчання на основі досвіду.

Під  час  проходження  практики  у  студентів  формуються  навички  комунікаціі,  здатність
логічно і системно мислити. Самостійному навчанню сприятиме підготовка звіту з практики.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання
Оцінювання здійснюється за такою шкалою:

Чотирибальна національна шкала оцінювання Рейтингова бальна шкала оцінювання

5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

4 (добре) 82 ≤ RD < 89

4 (добре) 74 ≤ RD < 81

3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Опитування та усні коментарі викладача

МФО2 Обговорення  зі  студентами та  настанови  керівника  в  процесі  виконання
завдань практики.

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Оцінювання  змістових  розділів  звіту  відповідно  до  програми  практики
(індивідуального завдання, що видається керівником практики).



МСО2 Захист результатів практики.

Здобувач вищої освіти має можливість отримати максимальні  бали відповідно до
видів завдань за таким переліком:

3 семестр 100 балів

МСО1.  Оцінювання  змістових  розділів  звіту  відповідно  до  програми
практики  (індивідуального  завдання,  що  видається  керівником  практики). 60

60

МСО2. Захист результатів практики. 40

40

Здобувач не допускається до захисту практики, якщо не представив звіту з практики, або не
виконав в обсязі 50 % практичного індивідуального завдання.

10. Ресурсне забезпечення
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Засоби навчання запбезпечуються базами практики.

Засоби навчання забезпечуються базами практики.
10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1

Основна література відповідає темі індивідуального завдання на практику
(за вказівкою керівника).  Студенти також використовують нормативну та
технічну  документацію  підприємства,  наякому  проходять  практику
(технологічні  регламенти,  технічні  умови,  посадові  інструкціі).

11. Бази практики
Базами практики повинні бути хімічні, хіміко-фармацевтичні підприємства, що мають угоду
про  співпрацю  із  шосткинським  інститутом  СумДУ  (ДержНДІХП,  завод  "Зірка",  з-д  "
Імпульс", ТОВ"Фармхім") та організаціі, з якими у студентів угоди і на яких є виробництва,
що відповідають вимогам практики. Практика також може бути проведена в лабораторіях
кафедри хімічної технологіі високомолекулярних сполук.

12. Політики
12.1 Політика щодо академічної доброчесності
Всі роботи, визначені програмою практики, повинні бути виконані здобувачем самостійно.
Роботи  здобувача  вищої  освіти  не  повинні  містити  плагіату,  фактів  фабрикації  та
фальсифікації  списування.  Під  час  виконання  практики  неприпустимими  також  є  інші
прояви  академічної  недоброчесності,  перелік  яких  визначено  Кодексом  академічної
доброчесності  університету.  У  разі,  якщо  керівником  практики  виявлено  порушення
академічної  доброчесності  з  боку  здобувача  вищої  освіти  під  час  виконання  практики,
керівник практики має право вчинити одну з наступних дій:
- знизити на величину до 40% включно кількість балів, отриманих при виконанні завдання;
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-  надати  рекомендації  щодо  доопрацювання  обов’язкового  завдання  із  зниженням
підсумкової  кількості  отриманих  балів  на  величину  25%  включно;
- не зараховувати завдання без надання права його перероблення;
-  призначити  перескладання  письмового  контролю  із  зниженням  підсумкової  кількості
отриманих балів на величину до 15% включно;
- відмовити в перескладанні письмового контролю.

12.2 Політика щодо відвідування
Відвідування бази практики є обов’язковим. Графік перебування здобувача на базі практики
визначає керівник практики від підприємства (організації, установи).

12.3 Політика щодо дедлайнів та перескладання
До  початку  практики  здобувач  отримує  від  керівника  практики  програму  проходження
практики та методичні рекомендації щодо оформлення звіту.

12.4 Політика щодо оскарження результатів оцінювання
Оскарженню можуть підлягати результати оцінювання.
Для  цього  здобувач  має  подати  апеляцію  на  ім’я  директора/декана  у  день  проведення
атестаційного  заходу  чи  після  оголошення  результатів  його  складання,  але  не  пізніше
наступного робочого дня.
За розпорядженням директора/декана створюється комісія з розгляду апеляції. За рішенням
апеляційної  комісії  оцінка  може  змінюватися  у  разі  встановлення  порушень  під  час
проведення атестацій.


