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АНОТАЦІЯ 

 

Рівень розвитку науково-технічного прогресу вимагає формування у 

спеціалістівхіміків, знань, навичок та вмінь працювати на існуючих приладах та 

установках, що використовуються різними хімічними лабораторіями, а також, швидкого 

опанування сучасних приладів для фізико-хімічних досліджень. В основу роботи широкого 

спектру фізико-хімічних методів, приладів та методик, що використовуються різними 

лабораторіями закладені основні закони фізики, хімії та фізико-хімічні закономірності.  

Програма підготовки бакалаврів-хіміків включає в себе грунтовну теоретичну 

підготовку з курсів основних хімічних дисциплін: “Неорганічна хімія”, “Аналітична хімія”, 

“Органічна хімія”, “Фізична хімія”, “Квантова хімія”,  та ін., яка закріплюється виконанням 

відповідних практичних та експериментальних завдань під час проходження практичних, 

семінарських занять та лабораторних робіт.  

За час виконання лабораторних робіт по основних хімічних курсах “Неорганічна 

хімія”, “Аналітична хімія”, “Органічна хімія”, “Фізична хімія” студенти опановують різні 

фізико-хімічні методи та методики аналітичних визначень та досліджень властивостей 

речовин різної природи, експериментального підтвердження основних фізико-хімічних 

закономірностей. Невід’ємною складовою частиною підготовки спеціалістівхіміків є 

навчальна практика, яка покликана забезпечити закріплення одержаних знань та 

експериментальних навиків і набуття навиків практичної роботи в умовах функціонування 

хімічних лабораторій, виробництв, установ різного характеру та форми власності. 

Набуття навиків роботи в умовах функціонування хімічних лабораторій різного 

призначення під час проходження практики є невід’ємною складовою формування 

спеціалістахіміка, а також для розуміння цілей та завдань таких курсів як “Фізичні методи 

досліджень”, “Колоїдна хімія”, “Хімічна технологія” і “Високомолекулярні сполуки”, а 

також різних вибіркових дисциплін, які слухають студенти на різних кафедрах факультету. 
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1. Мета і завдання практики 
 Навчальна ознайомча практика студентів 3-го курсу хімічного факультету прово-
диться згідно навчального плану за напрямком підготовки 102 “Хімія” освітньо-
кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. 

 Програма навчальної практики укладена згідно “Положення про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти і нау-
ки України від 8 квітня 1993 р. та Наскрізної програми практичної підготовки студентів-хіміків.   
 

Метою практики є закріплення, вдосконалення та розширення знань, отриманих 
студентами під час вивчення теоретичних курсів, проходження лабораторних практикумів на 
хімічному факультеті, ознайомлення з лабораторним обладнанням сучасних хімічних 
виробництв, методиками проведення аналізу сировини та готової продукції, технологічними 
схемами та отримання практичних навичок роботи в умовах функціонування лабораторії чи 
хімічного виробництва. Важливою складовою практики є вивчення екологічних проблем, 
характерних для відповідних хімічних підприємств, та заходи по забезпеченню 
екологічності виробництва. 
 
 Завданням практики є вивчення та опанування діючих на виробництві, лабораторії 
хімічних та фізико-хімічних методів аналізу, хімічних процесів, технологічних регламентів, 
методів утилізації шкідливих викидів та очищення стічних вод, основних методів та методик 
контролю якості сировини та готової продукції, а також заходів забезпечення охорони 
навколишнього середовища.  

Завдання практики включає вдосконалення навиків роботи на приладах, установках, 
опанування нових фізико-хімічних методів досліджень, знайомство з функціональними 
обов’язками лаборантів-хіміків, методами та методиками хімічних аналізів та вимірювань. 

Передбачається пошук наукової інформації та її обробка за допомогою сучасних 
інформаційних систем та використання персональних комп’ютерів в наукових дослідженнях 
для обробки експериментальних даних та представлення одержаних результатів. 

Після проходження навчальної практики студент повинен 

знати: 

- правила техніки безпеки та поведінки в хімічній лабораторії, безпечні  прийоми роботи; 
- способи відбору та консервування проб різних об’єктів, аналіз яких здійснює відповідна 

хімічна лабораторія;  
-  прийоми проведення аналізів та вимірювань відповідно до ДСТУ, ГОСТів, ТУ та 

приписів; 
- основні методи та прийоми підготовки та проведення фізико-хімічних досліджень. 

вміти: 

- готувати реактиви, речовини та розчини згідно ДСТУ, ГОСТів, ТУ та приписів; 
- самостійно проводити дослідження, аналіз, вимірювання тощо; 
- дотримуватись норм проведення аналізів та вимірювань згідно ДСТУ, ГОСТів, ТУ та 

технологічних приписів; 
 

Мета і завдання навчальної ознайомчої практики досягаються:  
- шляхом прямої та безпосередньої участі студентів-практикантів в роботі лабораторій в 

якості помічників штатних працівників цих лабораторій та установ; 
- за безпосередньої участі та допомоги керівників практики на робочому місці, та 

керівників практики від факультету; 
- конкретної постановки завдання на виконання вимірювань, аналізів, досліджень, 

випробувань тощо;  
- дотримання існуючих норм, нормативів та державних стандартів до виконання аналізів 

та до проведення експерименту;  
- вибором відповідних методик та умов проведення аналізів та експериментів; 
- підбором відповідних реактивів, хімічного посуду, приладів та установок. 
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2. Загальний перелік питань для вивчення студентами-практикантами 

2.1. Примірний перелік питань для ознайомлення та методик для опанування 

- Організаційна структура підприємства, виробництва, установи, лабораторії. 

- Перелік продукції відповідного підприємства. 

- Технологічні процеси виробництва, підприємства. 

- Вимоги з техніки безпеки та охорони праці. 

- Завдання та функції хімічної (біологічної) лабораторій контролю якості продукції 

даного виробництва. 

- Класифікація стічних вод та методи їхньої очистки. 

- Турбідиметричне визначення сульфат іонів в очищених стічних водах. 

- Визначення концентрації активного хлору в очищених та неочищених стічних водах 

хімічних виробництв. 

- Йодометричне визначення масової концентрації активного хлору в стічних водах 

хімічних виробництв. 

- Методики вимірювання рН стічних, промислових та технологічних вод. 

- Методики вимірювання масової концентрації сірководню і його солей в стічних водах. 

- Методики вимірювання хімічного споживання кисню в неочищених стічних водах. 

- Методики вимірювання хімічного споживання кисню в очищених стічних водах. 
- Визначення масової концентрації фенолів в стічних побутових та промислових водах. 
- Визначення концентрації аніонних ПАР в стічних водах.  
- Визначення масової концентрації легкоокиснювальних речовин в неочищених та 

біоочищених побутових водах. 
- Методика визначення концентрації розчиненого кисню в природних очищених водах. 
- Визначення нітрит-, нітрат- та гідрокарбонат іонів в питних мінеральних водах. 
- Методика виконання вимірювання біохімічного споживання кисню в природних, 

господарсько-побутових і промислових стічних водах. 
- Визначення сумарної концентрації амоніаку в пробах стічних вод підприємств. 
- Способи очищення побутових стічних вод. 
- Очищення стічних вод від органічних речовин. 
- Визначення кислотності і кислотного числа. 
- Визначення температур спалаху органічних речовин. 
- Фотометричне визначення амоній-іонів. 
- Потенціометричне визначення натрій-іонів в технологічних водах теплових електростанцій. 
- Моніторинг атмосферного повітря. 
- Моніторинг водних ресурсів (підземних та поверхневих вод). 
- Призначення водоочистки для технологічних потреб теплових електростанцій. 
- Коагуляція та вапнування води. 
- Короткий опис схем водоочистки. 
- Процес знесолення води. 
- Методи відбору та консервування проб води, грунту, тощо. 
- Органолептичні показники води. 
- Визначення масової частки сульфуру у виробах побутової хімії (лінолеум, шпалери, 

гіпсокартон, тощо). 
- Методи аналізу нафтопродуктів. 
- Методики спектральних, хроматографічних методів аналізу речовин (вітамінів, біопре-

паратів, медикаментів, тощо). 
- Методи синтезу та дослідження складних металевих стопів. 
- Дослідження гемоглобіну. 
- Визначення вмісту органічних речовин (етанолу, глутарового альдегіду, ацетону, салі-

цилової кислоти в біо- та медпрепаратах). 
- Визначення вологості хімічних речовин, харчових продуктів, тощо. 
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2.2. Державні стандарти на проведення аналітичних визначень та вимірювань 

Ознайомлення зі змістом державних стандартів України (ДСТУ), технічних умов (ТУ) 

та ГОСТів СССР на проведення аналітичних визначень та вимірювань. Вимоги до 

вимірювальної та іншої хімічної посуди, та використовуваних реактивів. Прилади та 

апаратура. Розрахункові формули. Похибки. 

 

2.3. Методи відбору, консервування та підготовки проб для проведення аналізів 

та вимірювань 

Вивчення основних методів відбору проб для проведення аналітичних вимірювань, 

способи консервування проб вод, грунтів тощо, безпосереднє проведення аналізу та 

вимірювання на робочому місці. 

 

2.4. Опанування методик та методів досліджень, що використовуються в 

лабораторіях місць практики 

 Підготовка обладнання, приладів, та установок до роботи. Перевірка надійності та 

достовірності приладів. Градуювання приладів. Підготовка матеріалів, реактивів, речовин. 

Опробування методик. Проведення контрольних вимірювань. 

 
2.5. Статистична обробка експериментальних даних 

Вимірювання та похибки вимірювань. Деякі види розподілу вибіркових величин. 
Довірчі межі та імовірності. Методики статистичної обробки результатів вимірів. Компактне 
представлення результатів вимірів, точність, заокруглення одержаних результатів дослід-
жень. Похибки розрахунків. Порівняння результатів вимірів. Табличне, графічне та аналі-
тичне представ-лення результатів вимірів. Комп’ютерна обробка результатів експерименту. 
Використовувані стандартні програми та графічні редактори. 

 

2.6. Забезпечення технічної сторони роботи та проведення досліджень 

Вибір необхідної апаратури та методик перевірки експериментальних установок. 

Встановлення впливу на результати вимірів основних та побічних факторів. Послідовність 

вимірів. Відсіюючі досліди. Масштаб вимірювань. Встановлення чутливостей приладів та 

вимірювальних установок. Використання критеріальних співвідношень. Робочі журнали та 

вимоги до оформлення та ведення робочих журналів. Форма актів, заключень, висновків. 

 

3. Організація практики 

Навчальна ознайомча практика студентів 3-го курсу хімічного факультету 

проводиться згідно наказу Міністерства освіти та науки України № 93 від 8 квітня 1993 р., 

наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, договорів на 

проведення практики студентів хімічного факультету, укладених між Львівським 

національним університетом імені Івана Франка та місцями практик – підприємствами, 

установами, лабораторіями. Керівниками практики наказом ректора “Університету” 

призначаються викладачі відповідних кафедр хімічного факультету – доцент Яцишин М.М., 

доцент Жак О.В..  

Згідно навчального плану ОКР "Бакалавр" навчальна ознайомча практика проводиться в 

тритижневий термін з 21 січня по 3 лютого у хімічних лабораторіях підприємств, установ, 

лабораторій  місць практики “Місця практики” різного підпорядкування під керівництвом 

досвідчених виробничників та керівників від факультету – викладачів кафедр хімічного 

факультету. 
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Керівники практики на робочому місці (від виробництв, установ, тощо) 

призначаються Наказом керівника (директора) установи – “Бази практики”, та розпоряд-

женнями по установах, лабораторіях, тощо. 

Студентам видаються скерування від факультету на місце проведення практики з 

відповідною відміткою про день вибуття студента на практику. Після прибуття на місце 

практики в скеруванні ставиться відмітка про день прибуття студента до місця практики. 

 Вибуття і прибуття студента-практиканта завіряється підписами відповідальних осіб 

та скріплюється печатками відповідних установ (факультету та установи – місця проход-

ження практики): 

 Керівник практики від університету видає студентові-практикантові наступні документи:  

- скерування на практику (підписане керівником практики і завірене печаткою факультету; 

- щоденник практики відповідно підписаний і завірений; 

- індивідуальний план-завдання на проходження практики. 

 

4. Обов’язки студента-практиканта 

За час проходження практики студенти зобов’язані: 

- з’явитися на “Місце практики” в установлений у скеруванні термін; 

- виконувати діючі на виробництві, лабораторії правила техніки безпеки і охорони праці 

(попередньо здати залік з техніки безпеки на робочому місці); 

- щоденно відвідувати місце проходження практики та виконувати розпорядження і 

вказівки керівника практики на робочому місці; 

- виконувати правила внутрішнього розпорядку об’єднання, підприємства та лабораторії; 

- вести щоденник практиканта; 

- виконувати пункти плану-завдання на проходження практики; 

- вести робочий журнал; 

- оформити звіт про проходження практики; 

- захистити звіт про проходження практики. 

Опрацювання зібраної наукової та іншої інформації здійснюється за рахунок часу 

відведеного для самостійної роботи. Тривалість робочого тижня становить 30 годин. Під час 

проходження навчальної практики на студентів поширюються правила внутрішнього 

розпорядку виробництва, установи, лабораторії – місця проходження практики. Графік 

виходу студентів на роботу складається спільно із керівником практики на робочому місці і 

зберігається в керівника практики. 
Методики обов’язкові для опису практикантом у звіті підбирає студент-практикант 

при допомозі керівників практики (від “Університету” та “Mісця практики”). 
Питання для опрацювання студентами під час проходження навчальної практики 

зазначаються в індивідуальному плані–завданні на проходження навчальної ознайомчої 
практики студента ІІІ-го курсу (додаток 1). 

 
5. Зміст практики 
5.1. Індивідуальні завдання 

Перед проходженням практики кожному студенту вручається індивідуальний план-
завдання із переліком завдань, які практикант повинен опрацювати. Форма цього документу 
поданий в додатку 1. 

Індивідуальний план-завдання на навчальну ознайомчу практику складає керівник 
практики на робочому місці у перший день практики з врахуванням особливостей "Місця 
практики". При складанні цього плану слід дотримуватись загальної схеми: 

– 1-й день практики – інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, розподіл та 
ознайомлення з керівником на робочому місці та місцем проходження практики; 

 – 2-3-й дні практики – ознайомлення з технологічними схемами, регламентами вироб-
ництв, обладнанням лабораторій, методиками, інструкціями до обладнання та іншою норма-
тивною документацією "Місця практики", підготовка до виконання практичних завдань; 
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– 4-7-й дні практики – виконання практичних завдань; 
впродовж всього терміну практики – ознайомчі екскурсії по основних виробництвах 

та підрозділах "Місця практики"; 
 – 8-9-й дні практики спільно з керівником на робочому місці – підбиття підсумків, 

уточнення одержаних результатів, консультації щодо обробки даних; 
– впродовж всього терміну практики (в час, відведений для самостійної роботи) – 

заповнення щоденника практики, оформлення звіту і його призентації; 
– 10-й день практики – прибуття до університету для представлення результатів та 

захисту звіту про практику. 
 

6. Форми та методи контролю під час практики 

Контроль за проходженням студентом навчальної ознайомчої практики здійснюють: 
– керівники практики від факультету, закріплені за відповідними групами студентів; 
– керівник на робочому місці; 
На "Місці практики" керівник заводить “Журнал обліку виходу студента(ів) на 

практику”, в якому студент(и) зобов’язані щоденно розписуватись із зазначенням часу 
прибуття і завершення роботи. За можливості керівник практики від університету здійснює 
поточний контроль, підтримує зв’язок із керівником на робочому місці (особисто чи 
електронними засобами зв’язку). 

 

7. Вимоги до звітної документації 

7.1. Перелік необхідних документів для звіту про практику 

По завершенню навчальної ознайомчої практики студенти зобов’язані представити 

керівникові практики від “Університету” наступні документи: 

- скерування на практику із відповідними відмітками (прибуття і вибуття із місця 

проходження практики); 

- план-завдання із відмітками про виконання; 

- щоденник студента-практиканта зі всіма необхідними записами, підписами та заві-

рений печаткою установи “Місця практики”; 

- звіт про навчальну практику; 

- презинтація звіту в системі “Power point”. 

 

7.2. Оформлення документів про проходження практики 

Звіт про навчальну ознайомчу практику обсягом 20-25 сторінок формату А4 

оформляється студентом згідно змісту та форми, що подані в додатках 2 і 3 письмово. 

Впродовж практики студент веде щоденник практики, структура якого представлена в 

додатку 4 “Методичних рекомендацій до навчально ознайомчої практики студентів 3-го 

курсу хімічного факультету”. Оформлення та внесення робочих записів у щоденнику 

практики здійснюється студентом особисто. Розділ щоденника "Відгук про роботу студента 

на практиці та її оцінка" заповнює керівник на робочому місці. 

Оформлення звіту за проходження навчальної ознайомчої практики ведеться 

студентом під час проходження практики за рахунок часу, відведеного для самостійної 

роботи. Оформлення звіту за навчальну практику здійснюється з дотриманням існуючих 

вимог та правил до оформлення звітів (додаток 2). 

 

8. Підсумки практики та оцінка роботи студента 

Підведення підсумків та захист звітів про проходження навчально ознайомчої 

практики проводиться в останній день практики на засіданні комісії, яка складається із 

керівників практики від кафедр факультету. Оцінювання звітів за практику проводиться 

згідно “Рейтингової системи оцінювання успішності проходження навчальної ознайомчої 

практики студентів “ (додаток 5). 
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9. Бази практики 

"Бази практики" – базами є підприємства хімічної промисловості та інші установи, в 

структурі яких є хімічні лабораторії – потенційні роботодавці для фахівців-хіміків: 

 

 Підприємства та організації 

1.  Підприємства та організації 

2.  АТ «Галичфарм» 

3.  АТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»» 

4.  
Відділ водневих технологій та гідридного матеріалознавства Фізико-механічного 

інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України 

5.  
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та 

кормових добавок 

6.  ПрАТ «Славутський пивоварний завод» 

7.  ПрАТ «Тернопільський молокозавод» 

8.  ПрАТ «Карлсберг Україна» «Львівська пивоварня» 

9.  ТОВ «Комплекс водних видів спорту» 

10.  ТОВ «ТБ ФРУТ ПЕКТИН» 

11.  ТОВ «Комплекс водних видів спорту» 

12.  ТОВ «Галка ЛТД» 

13.  ТОВ «Лінкс Лабораторії» 

14.  ВП «Львівський хлібозавод № 5» ПрАТ «Концерн Хлібпром» 

15.  ВП «Завод хлібобулочних напівфабрикатів» ПрАТ «Концерн Хлібпром» 

16.  ПП «Західний Буг» 

17.  ТзОВ «Балко» 

18.  ТзОВ «Снєжка – Україна» 

19.  Дочірнє підприємство «Фарматрейд» 

20.  Корпорація «Енергоресурс-інвест» 

21.  
Виноградівська районна філія ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр 

МОЗ України» 

22.  
Швейцарська вища технічна школа Цюріха, факультет хімії і прикладних біонаук, 

лабораторія неорганічної хімії (м. Цюріх, Швейцарія). 
 

 

 

10. Керівництво практикою 

Керівники практики:  

від “Університету” – викладачі хімічного факультету; 

від “Місця практики” керівники на робочому місці – досвідчені виробничники, 

відповідальні працівники виробництв, цехів, установ, хімічних лабораторій підприємств – 

місць проходження практики. 

11.  Методичне забезпечення 

Студенти-практиканти під час проходження практики за необхідності 

використовують загальнодоступні підручники, навчальні посібники, довідники тощо, а 

також нормативні документи, що регламентують роботу підприємства "Місця практики". 

Серед допоміжної літератури на кожній із кафедр факультету розроблено та апробовано 

відповідні методичні рекомендації (додаток 6). 

 
Примітка: При проходженні практики та при оформленні звітних документів 

про проходження практики користуватись Методичними рекомендаціями до 

навчальної ознайомчої практики студентів 3-го курсу хімічного факультету. 
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Посилання в тексті програми зроблено на додатки, приведені в названих вище методичних 

рекомендаціях. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри фізичної та колоїдної хімії 12.12.2019 протокол № 8. 
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