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ВСТУП 
 

Навчально-ознайомча практика студентів є складовою частиною 
наскрізної програми практичної підготовки висококваліфікованих фахівців 
відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти 
України № 93 від 8.04.1993 р., наказу Міністра освіти України № 351 від 
20.12.1994 р. «Про внесення змін до Положення про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України» та у відповідності до Закону 
України «Про вищу освіту» від 28.12.2014 р., Указу Президента України  
№ 1013/2005 від 4.07.2005 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
функціонування та розвитку освіти в Україні». 

Однією з складових освітньої компоненти є практична підготовка 
майбутніх фахівців, яка передбачає розширення одержаних знань, професійних 
умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби 
систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній 
діяльності. Такою практичною підготовкою є навчально-ознайомча практика 
студентів, зокрема за спеціалізацією «Обладнання переробних і харчових 
виробництв». 

Навчально-ознайомча практика студентів складається з двох етапів. 
Перший етап – придбання, вдосконалення та закріплення як теоретичних, так і 
практичних навичок використання персональних комп’ютерів у вирішенні 
інженерних завдань за допомогою новітніх інформаційних технологій. Другий 
етап – отримання уявлення про майбутню спеціальність шляхом ознайомлення 
з діяльністю конкретного підприємства харчової та переробної промисловості, а 
також методології отримання інформації в сучасному світі під час відвідування 
найбільшої бібліотеки в Харківській області – Харківської державної наукової 
бібліотеки ім. В. Г. Короленка. 
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1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ 
 

Метою навчально-ознайомчої практики є придбання, вдосконалення та 
закріплення як теоретичних, так і практичних навичок використання 
персональних комп’ютерів у вирішенні інженерних завдань за допомогою 
новітніх інформаційних технологій; отримання уявлення про майбутню 
спеціальність шляхом ознайомлення з діяльністю конкретного підприємства 
харчової та переробної промисловості, а також методології отримання 
інформації в сучасному світі під час відвідування бібліотек та мережі Internet. 

Навчально-ознайомча практика є завершальним етапом вивчення 
дисциплін «Вступ до фаху», «Інформатика». В процесі навчально-ознайомочої 
практики студенти вирішують наступні задачі: 

− закріпити та поглибити знання, що отримані під час вивчення 
дисципліни «Вступ до фаху», «Інформатика»; 

− удосконалити практичні навички використання персональних 
комп’ютерів для розв’язання завдань дисциплін спеціальних кафедр і 
застосування їх у подальшому курсовому та дипломному проектуванні; 

−  вивчити особливості роботи сучасних підприємств харчової та 
переробної промисловості; 

− отримати навички роботи зі спеціалізованою літературою, наведення 
його переліку, підготовки і оформлення звітів. 

 
2. БАЗИ ПРАКТИКИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО 

ПРАКТИКОЮ 
 
Навчально-ознайомча практика студентів є реалізацією одного з 

напрямків практик, що проходять студенти пі час навчання. Проходження 
навчально-ознайомчої практики здійснюється на базі виробництв харчової 
індустрії, зокрема, підприємствах харчової і переробної промисловості. 
Окремий етап практики проводять на базі бібліотек та обчислювальних 
центрів, а також із застосуванням мережі Internet для пошуку нормативної 
документації та літературних джерел для підготовки бібліографічних списків за 
запропонованими галузями харчової та переробної промисловості.  

Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва 
організовує проходження студентами навчально-ознайомчої практики в 
провідних переробних підприємствах м. Харкова, Харківської області та 
України, а також у сервісних службах, що спеціалізуються на обслуговуванні 
устаткування підприємств ресторанного і готельного господарства і з якими 
кафедра має договори про творчу співпрацю. 
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Для студентів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, 
розробляється індивідуальне завдання, основою якого є мета і завдання 
практики, що передбачені даною програмою, однак з урахуванням специфіки 
підприємства, за умови відповідності його профілю майбутній спеціальності 
студента. 

До бібліотек, фондом яких рекомендується користуватися студентам, 
слід віднести Харківську державну наукову бібліотеку ім. В. Г. Короленка, 
Центр науково-технічної інформації м. Харкова, наукову бібліотеку ХДУХТ. 

Керівник практики від вищого навчального закладу: 
− перед початком контролює підготовленість баз практики та вживає, 

за потреби, до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних 
організаційних заходів; 

− забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’ їздом 
студентів на практику: збори та інструктаж про порядок проходження практики 
та з техніки безпеки, надання студентам необхідних документів (направлення, 
щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, тема  магістерської 
роботи, методичні рекомендації); 

− повідомляє практикантам про систему звітності з практики, яка 
затверджена кафедрою, а саме: подання письмового звіту, індивідуального 
завдання, вигляду оформлення виконаного завдання, підготовка доповіді, 
повідомлення, виступу; 

− у контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 
високу якість її проходження згідно з програмою; 

− контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів 
та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки 
безпеки; 

− контролює виконання студентами-практикантами правил 
внутрішнього розпорядку, веде або організовує ведення графіка відвідування 
студентами бази практики; 

− у складі комісії приймає заліки з практики. 
 

3. ТЕРМІН ТА ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

Навчально-ознайомча практика починається після закінчення весняної 
сесії. Термін проходження практики – 2 тижні. Графік проходження практики 
наведено у табл. 1. Захист звіту (диференційований залік) з результатів 
проходження навчально-ознайомчої практики, студенти повинні виконати до 5 
вересня поточного року. 
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Практика згідно з навчальним планом проводиться протягом 2 тижнів 
(14 календарних днів) по закінченні вивчення дисциплін «Вступ до фаху», 
«Інформатика» тощо.  

Графік проходження навчально-ознайомчої практики студентів наведено 
в табл. 1. Згідно графіку проходження практики студент повинен проводити 
робочі записи та оформити звіт з проходження навчально-ознайомчої практики 
і надати його для перевірки керівникові практики від кафедри по закінченню 
практики.  

Таблиця 1 

Графік проходження ремонтно-монтажної практики 

№ 
з/п 

Вид роботи 
1 тиждень 2 тиждень 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 Проведення інструктажу  
та отримання документації  
для проходження практики 

            

2 Знайомство з керівником практики 
від підприємства. Первинний 
інструктаж з техніки безпеки 

            

3 Виконання лабораторної роботи 1 
«Робота з графічним редактором 
CorelDraw» – побудова схеми 

            

4 Виконання лабораторної роботи 1 
«Робота з графічним редактором 
CorelDraw» – побудова графіка 

            

5 Виконання лабораторної роботи 2 
«Робота з графічним редактором 
Adobe Photoshop» 

            

6 Виконання лабораторної роботи 3 
«Створення анімаційних зображень 
засобами Macromedia Flash» – 
створення анімаційного Flash-
ролика 

            

7 Виконання лабораторної роботи 3. 
«Створення анімаційних зображень 
засобами Macromedia Flash» – 
створення анімаційного 
зображення 

            

8 Виконання самостійної роботи  
з «Інформатики» 

            

9 Відвідування бібліотеки             
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10 Підготовка бібліографічного 
переліку за визначеною тематикою 
з напряму обладнання харчових і 
переробних виробництв  

            

11 Знайомство з роботою сучасного 
підприємства харчової і переробної 
галузі 

            

12 Оформлення звіту та документів 
практики 

            

 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА 
 

Студент має право користуватись літературою, нормативно-технічною, 
ремонтною, технологічною та конструкторською документацією, 
інструментами, приладами, матеріалами, які використовуються під час 
виконання навчально-ознайомчою практикою операцій, вносити пропозиції по 
удосконаленню практики. 

Студент зобов’язаний до початку практики одержати від керівника 
практики від університету документацію та інструктаж, повністю виконати 
програму практики та індивідуальні завдання, додержуватися діючих на 
підприємстві правил внутрішнього розпорядку та охорони праці, не 
порушувати трудову та суспільну дисципліну, вести щоденник практики, по 
закінченні практики подати звіт керівнику практики від університету з відгуком 
керівника від підприємства. Студент, який не виконав програму практики, 
підлягає відрахуванню з університету, а при наявності поважних причин її 
невиконання, направляється для її проходження у вільний від навчання час. 

 
5. ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 
Під час підготовки до проходження практики та складання 

диференційованого заліку за результатами практики використовуються такі 
документи: 

– направлення на практику; 
– щоденник практики; 
– звіт з практики. 
Направлення на практику. Видається керівником практики від ВНЗ. 

Повинно мати назву підприємства, на яке направляється студент, номер та дату 
договору на підставі якого студент направляється на практику. Вказується 
термін проходження практики та керівник практики від ВНЗ. Направлення на 
практику підписується проректором з навчальної роботи та ставиться печатка 
канцелярії.  

Щоденник практики. Видається керівником практики від ВНЗ. Повинен 
бути підписаний керівником практики від ВНЗ, деканом факультету та 
завірений печаткою канцелярії. Фіксується дата прибуття студента на практику 
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та дата закінчення практики з підписом відповідальної особи та печаткою 
підприємства. Крім того, щоденник повинен мати календарний графік 
проходження практики, який узгоджується керівниками практики від ВНЗ та 
підприємства про засвідчують їх підписи. Після проходження практики, 
керівник практики від підприємства складає відгук та оцінює роботу студента 
на практиці, який підписується та завіряється печаткою підприємства. Керівник 
практики від ВНЗ також складає відгук про проходження практики студентом. 
В щоденнику ставиться залікова оцінка з практики. Щоденник дозволяє 
заносити в нього робочі записи під час проходження студентом практики. В 
щоденнику наведено основні положення практики, правила ведення та 
оформлення щоденника. 

Звіт з практики. Виконується студентом під час проходження практики. 
Правила оформлення звіту наведено в розділі даної програми. 

 
6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ 

 
Навчально-ознайомчу практику студенти можуть проходити на базі 

Харківського державного університету харчування та торгівлі, бібліотеки 
Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, сучасних 
підприємств харчової і переробної промисловості, з якими укладені договори 
на організацію практики студентів, а також на підприємствах, які направили 
студентів за договорами. 

За період практики студент повинен навчитися працювати з різними 
типами технічних засобів обробки інформації; використовувати сучасні пакети 
прикладних програм при розв’язанні завдань зі спеціальності; працювати в 
системі колективного доступу до ПК, а також ознайомлений з перспективними 
напрямками розвитку технічного та програмного забезпечення розв’язання  
інженерних завдань. 

Під час відвідування сучасних підприємств харчової і переробної 
промисловості студент має змогу ознайомитися з організаційними 
особливостями роботи підприємства, побачити технологічний процес 
виробництва харчових продуктів, особисто поспілкуватися з спеціалістами 
відповідного профілю. 

Для отримання навичок розширення одержаних знань, професійних умінь 
і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично 
поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності, 
студент виконує бібліографічний опис за тематикою, що надана керівником 
практики. 
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Завдання для виконання робіт з «Інформатики» 

Лабораторна робота 1. 
Створення графічних зображень засобами CorelDraw 

 
Мета: навчитись створювати графічні об’єктні різних типів, виконувати 

операції з графікою та текстом  
 

Завдання 1. Побудова схеми (рис. 1)  
1. Запустити програму CorelDraw (Пуск/Программы/CorelDraw10/ 

CorelDraw 10). 

2. Натисненням лівої кнопки миші вибрати інструмент  Rectangle 
(Прямокутник), перевести курсор на лист і при натиснутій лівій кнопці миші 
накреслити фігуру. 

3. На панелі властивостей у полях Object Size (Розмір об’єкта) встановити 
розмір по горизонталі 50 мм, а по вертикалі 23 мм. 

 

 
 

Рис. 1.  Можливий вигляд структурної схеми підриємства 
 

4. Виділити фігуру і командами  контекстного меню Copy і Paste зробити 
дві копії. 

5. Кожен прямокутник залити білим кольором. 
6. Два прямокутника перемістити на задній план: для кожного виконати 

команду контекстного меню Order/ To Back. 
7. Виділити всі фігури.  

8. Згрупувати фігури натисненням на кнопку     Group (Ctrl + G). 

9. Натисненням лівої кнопки миші вибрати інструмент    Ellipse 
(Елипс), перевести курсор на лист і при натиснутій лівій кнопці миші 
накреслити фігуру. 
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10.  Вибрати інструмент   Polygon (Многокутник), задати 6 кутів 

   і накреслити фігуру. 
11.  Для многокутника зробити тінь: вибрати інструмент Interactive Drop 

Shadow (Інтерактивна падаюча тінь) і прив’язати тінь до середині 
многокутника (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Створення тіні об’єкта 
 

12.  Вибрати інструмент    Ellipse (Елипс), перевести курсор на лист і 
при натиснутій лівій кнопці миші накреслити чотири кола різного розміру, 
виділити їх і згрупувати. 

13.  Вибрати інструмент  Interactive Connector (Інтерактивне 
з’єднання) і з його допомогою з’єднати всі елементи схеми. 

14.  Інструментом     Text (Текст) ввести текст у схему. 
15.  Надрукувати схему. 
 
Завдання 2. Побудова графіка (рис. 3)  
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Рис. 3. Варіант оформлення гафіка залежності обертаючого моменту 

двигуна від числа обертів 
 

1. Запустити програму CorelDraw (Пуск/Программы/CorelDraw10/ 
CorelDraw 10). 
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2. Натисненням лівої кнопки миші вибрати інструмент  Graph Paper 
(Розлінувати папір). 

3. На панелі властивостей задати 6 стовпців і 9 рядків   . 
4. Протягуванням створити сітку розміром 100х100 мм. 

5. Вибрати інструмент  Bezier Tool (Крива Без’є). Щигликами миші 
вище лівого верхнього кута сітки, у нижньому куті та правіше нижнього 
правого кута сітки створити прямі лінії. 

6. Клацнути на кнопці   (Форми стрілок). Вибрати напрям кожної 

стрілки  і розташувати їх на осях. Стрілки зробити чорного кольору. 

7. Інструментом  Text (Текст) зробити підписи вздовж осей розміром 
10 пт. 

8.  Вибрати інструмент  Bezier Tool (Крива Без’є). Лівою кнопкою 
миші поставити точки  в координатах Х,У: 800, 40; 1200, 80; 1600, 200; 2000, 
300; 2600, 400; 3000, 360; 3600, 320. 

9. Згладити криву, тобто для всіх точок, починаючи з другої, виконати 

такі дії. Перетворити у криву: вибрати інструмент   Shape Tool (Фігура), 
клацнути на точці правою кнопкою миші, вибрати команду To Curve. 
Згладити: клацнути на точці правою кнопкою миші, вибрати команду Smoth. 

10.  Надрукувати графік. 
 

Лабораторна робота 2. 
Робота з графічним редактором Adobe Photoshop 

 
Мета: ознайомитись з основними прийомами роботи у середовищі Adobe 

Photoshop для створення сайту. 
 

Завдання  
 

1. Запустити програму Adobe Photoshop (Пуск/Программы/Adobe 
Photoshop). 

2. Створити новий файл: відкрити пункт меню Файл, вибрати Новый; у 
вікні Имя, що з’явилось, задати им’я файлу «Сайт». 

3. Задати наступні розміри зображення: ширина робочої області ескізу  
750 пікселів, а вертикальний розмір (висота) 700 пікселів. Здатність установіть 
72 dpi, колірний режим RGB, вміст фона «Фоновий колір» (рис. 4).  
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Рис. 4. Вікно діалогу нового документу 

4. За допомогою команди меню Окно вибрати рядок з назвою слой (шар), 
або натиснути клавишу F7. Клацнути 2 рази мишею на поточному шарі та 
перейменувати його у «Фон» (рис. 5). 

 

Рис. 5. Вікно діалогу перейменування шару 
 

5. За допомогою інструмента «Прямоугольник»  відобразити 
заголовну частину сайту за всією шириною ескізу, а висоту вибрати самостійно. 

6. У нижній частині меню інструментів розташовані 2 кольорових 
квадрати. Верхній відповідає за колір поточних елементів, а нижній – за фон, на 
якому вони розташовуються. Клацнути 2 рази мишкою на верхньому квадраті 
та вибрати колір вашої заголовної частини. Наприклад: R145G202B168, 
натиснути ОК. 

7. Вибрати інструмент меню «Заливка»  та залити обраним кольором 
заголовну область. Перейти у шар «Фон» і повторити процедуру вибору 
кольору тільки тепер для фону. Наприклад, вибрати колір R217G217B217  
(рис. 6). 
 



 13 

Рис. 6. Діалогове вікно палітри кольорів 

8. Інструментом «Прямоугольник»  відобразити нижче заголовної 
області прямокутник, який буде імітувати кнопку. Колір заливання для кнопки 
вибрати R250G209B23. Оскільки всі кнопки на сторінці, як правило, однакові за 
розміром, щоб не креслити заново, можна скопіювати вже накреслену кнопку. 
Для цього клацнути на шарі кнопки у вікні «Слой» правою кнопкою миші. 
Відкриється меню, у якому потрібно вибрати «Копировать слой». Після того, 
як ця операція буде виконана, можна пересувати нову кнопку на її місце. 

9. Повторити копіювання ще 2 рази. Таким чином, на ескізі з'явиться 4 
кнопки. Одна з них, сама верхня, буде відображати зміст головної сторінки, 
тому її необхідно виділити іншим кольором. Таке виділення дозволяє 
користувачеві зрозуміти, на якій сторінці він перебуває. 

10.  Кнопку виділити тим же кольором, що використовували для 
заголовної частини ескізу.  

11.  Вибрати в панелі інструментів меню «Горизонтальный текст» . 
Клацнути мишкою на заголовній області. З’явиться панель управління текстом, 
у якій вибрати необхідний шрифт, кегль, жирність або курсив. Додайте напис 
сайту, наприклад: «ФОТС». Перемістить його ближче до лівого краю 
заголовної частини. Задайте кегль напису – 72 пт, жирний, колір – аналогічний 
основному коліру кнопок (R250G209B23). 

12.  Другий напис «ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ» можна одержати у такий же спосіб. Для того, 
щоб написи не зливалися, зменшить розмір шрифту до 30 пт і перемістить його 
праворуч. Колір напису вибрати аналогічно кольору фону сайту, тобто 
R217G217B217 (рис. 7). 
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Рис. 7. Створення напису за допомогою інструмента «Текст» 
 

13.  Напис «ФОТС» на невеликій заголовній смузі проглядається 
громіздко, тому потрібно розширити цю смугу в районі напису. Це можна 
зробити за допомогою інструмента «Эллипс». Перейти до інструмента 

«Прямоугольник»  і клацнути на ньому правою кнопкою миші. 
Відкриється меню інструментів, у якому потрібно вибрати інструмент 
«Эллипс» (рис. 8). 

 
Рис. 8. Вибір інструменту «Эллипс» 

 
14.  Накреслить еліпс горизонтально більше, ніж напис. Залийте його тим 

же кольором, що й заголовна частина, і розмістить так, щоб радіус еліпса 
проходив уздовж границі заголовної частини. Щоб напис «ФОТС» 
проглядався, у панелі «Слои» шар «Эллипс» наложити на шар «ФОТС». У 
результаті отримаєте заголовок, наведений на рис. 9. 
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Рис. 9. Створення заголовної області інструментом «Эллипс» 

 
15.  Клацнути 2 рази на шарі «ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ», відкриється діалогове вікно 
«Стиль слоя», в якому необхідно вибрати наступні 2 варіанти ефектів стилю: 
«Внутрення тень» та «Тиснение» (рис. 10). 

16.  Додати самостійно написи кнопок: «Про факультет», 
«Спеціальності», «Кафедри», «Контакти». Задати колір написів R23G131B2, 
розмір – «Bold», шрифт – 24пт. 

17.  Завантажте зображення на ескіз сайту: відкрити пункт меню Файл/ 
Открыть, у вікні що з’явилось, знайти свою папку, а в ній – зображення з ім'ям 
«HDUHT ». Виділити зображення інструментом «Прямоугольная область» 

. В меню Редактирование вибрати команду Скопировать. Зайти в меню 
Редактирование, ще раз вибрати команду Вклеить. Інструментом 

«Перемещение»  перетягнути зображення на сайт униз. Змінити розміри 
зображення можна за допомогою команди «Показать управляющие 
элементы» (рис. 11). 
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Рис. 10. Створення ефектів стилю за допомогою вікна «Стиль слоя» 

 
Рис. 11. Команда «Показать управляющие элементы» 

 
18.  Самостійно завантажити емблему із зображенням «ХДУХТ» на ескіз 

сайту, що знаходиться у вашій папці (рис. 12). 
19.  Увести основний текст, запропонований викладачем, і написати його 

таким же кольором, що й написи на кнопках. 
20.  На панелі Параметры клацнути на кнопці «Палитра символов и 

абзацев» та зменшити значення параметра «Маштаб по вертикали» до 85%. 

Натисканням на кнопці «Создание деформированного текста»  текст 
можна деформувати (рис. 13). 

21.  Cтворений ескіз зберегти у вашій папці. Для цього перейти в меню 
Файл/Сохранить как. Потім спробуйте зберегти цей файл, використовуючи 
команду меню Файл/Сохранить для Web і підібрати оптимальне розширення 
для зображення (jpg або gif). 

22.  Порівняти, чи зменшився об’єм файлу зі збереженим раніше. 
Самостійно оцінити величину відмінності файлів і зробити висновки. 

23. Результати практичної роботи продемонструвати викладачу. 
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Рис. 12. Впровадження графічних зображень на ескіз сайту 
 

 
Рис. 13. Заключна робота з текстом на ескізі сайту 
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Лабораторна робота 3. 
Створення анімаційних зображень засобами Macromedia Flash 

 
Мета: засобами Macromedia Flash навчитися створювати анімаційні 

Flash-ролики з елементами інтерактивності та виконувати прості й ефектні 
анімаційні прийоми і операції над графічними зображеннями  

 
Завдання 1. Створення анімаційного Flash-ролика  

 
1. Запустити програму Macromedia Flash (Пуск/Программы/ 

Macromedia/Macromedia Flash). 
2. Створити новий документ File/New (рис. 14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Вікна створення нового документу 
 

3. На панелі «Properties», яка знаходиться нижче, натиснути на кнопку 
«Size» і задати наступні розміри нового Flash-ролику: ширина 468 pixels, а 
висота 60 pixels. Вибрати командою Background color зелений фон. 
Встановити frame rate в 12 frs і натиснути кнопку Оk. 

4. Імпортувати фон Flash-ролику командою File/Import/Import to Library . 
У вікні «Мои рисунки» вибрати будь-який рисунок для вашого ролику (рис. 
15). Викликати бібліотеку можна, натиснув на клавішу F11. 
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Рис. 15. Вікна імпорту фона Flash-ролика 
 

5. Перетягнути із бібліотеки в робочу область вікна фон зоображення та 
розташувати на новому шарі з ім’ям «Фон» (рис. 16). При виконанні  цього 
завдання зображення з’являється розтягнутим, тому неодхідно його стиснути. За 

допомогою інструмента  Free Transform Tool (Q), зменшите розмір 
зоображення, натискаючи і утримуючи клавішу Shift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Вікно виклику бібліотеки й перейменування шару 
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6. Заблокувати шар «Фон» командою Lock  і створити новий шар. 
Для цього в рядку меню програми Macromedia Flash вибрати меню Insert/ 

Timeline/Layer або вибрати команду Insert Layer . Надати йому ім’я 
«Текст 1», два разу клацнув на імені шару (рис. 17).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 17. Вікно додавання та перейменування шару 

 

7. За допомогою інструмента Text Tool  ввести наступний текст: 
«Design Studio». Перейти нижче в робочу область вікна документа на панель 
Properties й установити розмір шрифту напису 30, а колір напису – червоний. 

8. Не знімаючи виділення із зображення, командою Modify/Convert to 
Symbol, або клавішею F8 трансформуйте текст в графічний символ (рис. 18) та 
надайте йому ім’я «Текст 1». Він також з’явиться в бібліотеці «Library ». 

Заблокуйте шар «Текст 1» командою Lock . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Діалогове вікно трансформування тексту в графічний символ 
 

9. Інструментом  Selection Tool (V) розташуйте створений тест на 
зображенні. 

10.  Відредагувати та змінити розміри графічного символу «Текст 1» на 

зображенні, використовуючи інструмент  Free Transform Tool (Q). 
11.  Аналогічно створити ще один шар з ім'ям «Текст 2» та ввести за 
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допомогою інструмента Text Tool  текст: «Создавай и изучай». Перейти 
нижче в робочу область вікна документу на панель Properties та установити 
розмір шрифту напису 30, а колір напису – жовтий. 

12.  Повторити самостійно дії пунктів 8, 9, 10 відносно тексту «Создавай и 

изучай». Заблокувати шар «Текст 2» командою Lock . 

13.  Перейти на шар «Фон» та клацнути на кнопці , щоб зняти 
блокування.  

14.  Клацнути правою кнопкою миші на фреймі 30 тимчасової шкали  
(рис. 19) та вибрати ключовий кадр Insert Keyframe або натиснути клавішу F6. 
 

 
Рис. 19. Вікно створення ключового кадру для шару «Фон» 

 

15.  Заблокувати шар «Фон» командою Lock . 
16.  Анімувати «Текст 2» за допомогою автоматичної анімації, щоб він 

спромігся поступово виїжджати. 

17.  Зняти блок командою Lock  шару «Текст 2» та помістити 
ключовий кадр у 30 кадр (ключовий кадр: Insert Key frame, або клавіша F6). В 
кадрі 30 буде відображатися кінцевий результат руху (рис. 20). 
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18.  Перейти на перший кадр шару «Текст 2» та перемістити текст у місце, 
з якого він почне рух (рис. 21). Створити анімацію, клацнув правою клавішею 
на першому кадрі та вибрати команду Create Motion Tween з контекстного 
меню. 

19.  Протестувати створений ролик натисканням Enter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Вікно створення ключового кадру шару «Текст 2» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 21. Вікно створення першого кадру шару «Текст 2» 
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20.  Натиснути лівою клавішею миші перший кадр шару «Текст1». Зняти з 

нього блокування командою Lock . Шар «Текст1» анімувати: помістити 
ключовий кадр в 30 кадр (ключовий кадр: Insert Keyframe, або клавиша F6). В 
кадрі 30 буде відображатися кінцевий результат руху. 

21.  За допомогою інструмента  Selection Tool (V) активізувати текст 
«Design Studio» і нижче на панелі властивостей Properties вибрати колір 
«Аlpha» (рис. 22). Задати прозорість тексту 0. Текст «Design Studio» стане 
прозорим. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Вікно панелі властивостей Properties. Вибір коліру «Аlpha» 
 

22.  Створити анімацію шару «Текст1»: клацнув правою клавішею на 
першому кадрі, вибрати команду Create Motion Tween з контекстного меню.  

23.  Протестувати створений ролик натисканням клавіш (Ctrl + Enter ). 
24.  Отриманий ролик необхідно експортувати у форматі swf у вашу папку. 

Для цього в рядку меню програми Macromedia Flash вибрати меню File/ 
Export/Export Movie . У діалоговому вікні необхідно знайти папку та задати 
ім'я файлу, наприклад: «Flash-ролик». Зберегти ваш ролик на диску в папці. 

25.  Результати практичної роботи продемонструвати викладачу. 
 

Завдання 2. Створення анімаційного зображення  
 

1. Запустити програму Macromedia Flash 
(Пуск/Программы/Macromedia/Macromedia Flash). 



 24 

2. Створити новий документ командою Modify/ Document або натиснув 
Ctrl+J . Відкриється вікно Document Properties (рис. 23). У вікні задати 
ширину документа 370 px, а висоту 280 px. Вибрати командою Background 
color білий фон. Встановити frame rate в 26 frs і натиснути кнопку Оk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 23. Діалогове вікно Document Properties 

 
3. Вибрати File/ Import/ Import to Stage (Ctrl+R ). Знайти папку «Мои 

документы», а в ній вкладену папку «Мои рисунки». Імпортувати в 
программу Macromedia Flash рисунок з іменем «picture» або будь-яке інше 
зображення. 

4. Не знімаючи виділення із зображення, перейти в панель Info  (Ctrl+I ). 
Установити ширину 210 px, а висоту 150 px (рис. 24). 
 

 
 
 

 
Рис. 24. Панель Info(Ctrl+I) 

 
5. Перейти до панелі Align (Ctrl+K ), щоб установити наступні опції  

(рис. 25): 
• перевити чи натиснута на вкладці Align/ Distribute  кнопка to Stage; 
• клацнути на кнопці Align horizontal center; 
• клацнути на кнопці Align vertical center. 
За допомогою цих параметрів ви вирівняли зображення з background 

(фоном). 
 

 
 
 
 
 

Рис. 25. Панель Align  
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6. Не знімаючи виділення із зображення, командою Modify/Convert to 
Symbol (або клавішею F8), конвертувати зображення (рис. 26) та дати йому 
ім’я «picture_mc»: 

 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Діалогове вікно конвертування зображення 
 

7. Двічі клацнути на шарі layer Name, щоб перейменувати його в 
picture_mc. Клацнути на фреймі 15 і встановити ключовий кадр командою 
Insert Keyframe, після ціх дій виділити фрейм 25 і ще раз встановити ключовий 
кадр: Insert Keyframe (рис. 27). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 27. Вікно для перейменування шару «layer Name» 

і установлення фрейму 

8. Залишаючись на фреймі 25, інструментом  Free Transform Tool (Q) 
збільште зображення, натискаючи і утримуючи клавішу Shift. 

9. Інструментом  Selection Tool (V) активізувати зображення та 
перейти до панелі Properties (Ctrl+F3 ). Клацнути на вкладці Filters. Натиснути 
іконку з плюсом та обрати команду Adjust Color . Зробити наступні 
настроювання (рис. 28): 

– Brightness: 38 
– Contrast : 24 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 28. Вікно команди Adjust Color  
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10.  Клацнути правою кнопкою миші на сірій площадці між фреймом 15 і 
фреймом 25 тимчасової шкали. Вибрати команду Create Motion Tween з 
контекстного меню (рис. 29). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 29. Виклик команди Create Motion  
 

11.  Клацнути на фреймі 30 і натиснути клавишу F6. За допомогою 

інструмента  Selection Tool (V) клацнути на зображенні, щоб його 
активізувати. Перейти до панелі Properties. Кликнути на вкладці Filters і 
зробити наступне настроювання (рис. 30): 

– Saturation: 70 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 30. Вікно настроювання команди Saturation 
12.  Правою кнопкою миші клацнути на сірій площадці між фреймом 25 і 

фреймом 30 тимчасової шкали. Вибрати команду Create Motion Tween з 
контекстного меню (рис. 31). 
 

 
 
 
 

 

Рис. 31. Вікно виклику команди Create Motion 
 

13.  Клацнути на фреймі 40 і натиснути клавишу F6. За допомогою 

інструмента  Selection Tool (V) клацнути на зображенні, щоб його 
активізувати. Перейти до панелі Properties. Кликнути вкладку Filters і додати 
наступне настроювання (рис. 32): 

– Hue:136 
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Рис. 32. Вікно настроювання команди Hue 
 

14.  Повернутися до фрейму 30 (1 клацання ЛКМ на фреймі 30) та перейти 
до панелі Properties (Ctrl+F3 ). Для вкладки Tween вибрати команду Motion , а 
для вкладки Rotate установити команду CW (рис. 33). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 33. Вікно настроювання панелі Properties 
 

15. Протестувати ролик (Ctrl + Enter ). 
16. Отриманий ролик необхідно експортувати у форматі swf до папки. Для 

цього в рядку меню програми Macromedia Flash вибрати меню File/ Export/ 
Export Movie. У діалоговому вікні знайти папку групи і дати ім'я вашему 
файлу, наприклад, «Анимационный ролик». Зберегти ролик. 

17.  Результати практичної роботи продемонструвати викладачу. 
 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Завдання для самостійної роботи з «ІНФОРМАТИКИ» 
 

Підготувати реферат про самостійно вивчену тему за варіантом, 
наведеним у таблиці 2. 

Таблиця 2  
Варіанти завдання 

 

№ 
варіанта 

Тема реферату 

1 2 

Сервісні програми.  
Налаштування комп’ютера 

1 Файл конфігурації системи config.sys 
2 Файл автозапуску autoexec.bat 

Архівація файлів 

3 
Поняття архівації, структура архівного файлу. Найпоширеніші 
архіватори, їх функції 
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Продовження табл. 2 
 

1 2 
4 Програми архівації, що працюють у середовищі Windows 

Захист від комп’ютерних вірусів 

5 Що таке комп’ютерний вірус. Основні методи захисту від 
комп’ютерних вірусів 

6 Програми-детектори та програми-лікарі. Програми-фільтри 
7 Дії за наявності комп’ютерного вірусу. Профілактика вірусів 

Створення графічних зображень засобами CorelDraw 

8 Види комп’ютерної графіки. Формати графічних даних 
9 Програмні засоби створення растрових зображень 
10 Засоби для роботи з векторною графікою, можливості векторного 

редактора CorelDraw. Настроювання параметрів CorelDraw 
11 Використання панелі інструментів, панелі властивостей та інтерак-

тивних меню CorelDraw 
12 Робота з графікою й текстом в CorelDraw 

Робота з графічним редактором Adobe PhotoShop 
13 Настроювання параметрів Adobe Photoshop 
14 Етапи створення графічного сайту за допомогою редактором Adobe 

Photoshop 
Створення анімаційних зображень засобами Macromedia Flash 

15 Особливості програми Macromedia Flash 
16 Настроювання параметрів Macromedia Flash 

Електронні перекладачі 
17 Переклад тексту програмою Promt. Види словників програми 
18 Online-перекладачі 

Створення Web-документів 
19 Структура документа HTML. Елементи HTML, гіпертекстові 

посилання 
20 Web-графіка 
21 Форматування тексту, списки, таблиці в HTML 
22 Загальний огляд браузерів 
23 Робота в редакторі FrontPage 
24 Публікація Web-документів 

 

Теми для оформлення бібліографічного опису 
 

№ 
з/п 

Напрямок 

1. Техніка та технології бродильних виробництв 
2. Техніка та технології кондитерського виробництва 
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3. Техніка та технології переробки плодів 
4. Техніка та технології переробки овочів 
5. Техніка та технології виробництва хлібопродуктів 
6. Техніка та технології зернопереробних підприємств 
7. Техніка та технології олійно-жирових виробництв 
8. Техніка та технології молокопереробних підприємств 
9. Техніка та технології м’ясопереробних підприємств 
10. Техніка та технології підприємств ресторанного господарства 
11. Техніка та технології підприємств цукрової промисловості 
12. Техніка та технології рибопереробних підприємств 
13. Використання ультразвуку в харчовій промисловості 
14. Інноваційні техніка та технології у харчовій промисловості 
15. Техніка та технології очищення плодоовочевої сировини 
16. Використання мембранних методів обробки в харчовій промисловості 
17. Машини для нарізання сировини та готової продукції 

 
Оформлення звіту 

 

1. Обсяг бібліографічного опису – не менше 20 пунктів, які повинні 
обов’язково включати монографії, статті, патенти, автореферати дисертацій, 
посилання на ДСТУ. Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм). 
Текст набрано в текстовому редакторі шрифтом Times New Rowan, розміром 
14, міжрядковий інтервал – 1,5.  

2. Поля повинні бути такими: верхнє, нижнє, – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 
25 мм. Нумерація сторінок проставляється в правому верхньому куті. 
 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 
У СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Книги  
Однотомний документ  
Один автор  

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец.  
Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006.  307 с. – (Джерела християнського Сходу. 
Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14). 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму 
в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – Київ : 
Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т 
математики НАН України ; т. 59). 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – 
Київ : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1). 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. 
– 196, [1] с. – (Першотвір).  
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Два автори  
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 

Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-
Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна 
дипломатична» ; вип. 1). 

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська,  
Ю. В. Черняк. – Київ : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. 
Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для 
отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних 
матеріалів :  підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк,  
П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.  
Три автори  

1. Мінцер О. П. Оброблення клінічних і експериментальних даних у 
медицині : навч. пос. для студ. / О. П. Мінцер, Ю. В. Вороненко, В. В. Власов. – 
Київ : Вища школа, 2003. – 350 с. 

2. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. /  
О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, А. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 
447с. 
Чотири автори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В.,  
Нечипорук А. А.]. – Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. – 106 с. – 
(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. 
для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, 
М. М. Сердюк. – Київ : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-
технічна освіта).  
П’ять і більше авторів  

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В.,  
Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Харьков : 
Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 
працівників соц. служб для сім’ ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар,  
О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – Київ : Укр. ін-т соц. дослідж., 
2005. – 115 с.  – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» :  
у 14 кн. ; кн. 13).  
Без автора 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту 
В. Клос]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упоряд., 
прим. В. О. Шевчук]. – Київ : Грамота, 2007. – 638, [1] с.  

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській 
прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія] / упоряд. :  
Л. Таран, О. Лагутенко]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. 
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4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. пр. ] / 
наук. ред. Каліущенко В. та ін. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. 
Багатотомний документ  
Багаторівневий опис 

Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. 
спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна частина. 
– 2004. – 583 с. ; т. 2 : Особлива частина. – 2005. – 624 с. 
Однорівневий опис 

Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. 
спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права  
ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – 2 т. 
Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання 
Багаторівневий опис 

Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. 
спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна частина. 
– 2004. – 583 с. 
Однорівневий опис 

Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. 
спец. вищих навч. закл. : у 2 т. Т. 1 : Загальна частина / НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004. – 583 с. 
Матеріали конференцій, з’ їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-
аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) 
/ М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : 
Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на 
республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, 
обліку та аудиту. – Київ : ІСОА, 2002. – 147 с. 

3. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : 
праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – Київ :  
Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000). 

4. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій  : зб. наук. 
пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. –  
215 с. 

5. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за 
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і 
науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – Київ : КНЕУ : Акад. ДПС 
України, 2001. – 452 с.  
Препринти 

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения 
материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической 
сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. 
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– Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. 
центр «Харьков. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4). 

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих 
радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., 
Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 
7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).  
Словники 

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Харків : 
Халімон, 2006. – 175, [1] с.  

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і 
понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко,  
О. І. Тимошенко. – Київ : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 

3. Українсько-німецький тематичний словник : [близько 15 000 термінів / 
уклад. Н. Яцко та ін.]. – Київ : Карпенко, 2007. – 219 с. 

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 
2-ге вид. – Київ : К.І.С., 2006. – 138 с.  
Атласи 

1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур 
нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та 
лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., 
розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.  

2. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – 
Харків : Ранок, 2005. – 96 с.  
Законодавчі та нормативні документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 груд. 2005 р. / 
Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – 
(Бібліотека офіційних видань). 

2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов.  
ред. В. М. Заболотько. – Київ : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 
459 с. – (Нормативні директивні правові документи). 

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв 
посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 
39.501:2007. – Офіц. вид. – Київ : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 
2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. 
Інструкція). 

4. Україна. Верховна Рада. Кабінет Міністрів. Державний бюджет України 
на 1997 рік : (уточнений) / Кабінет Міністрів України. – Київ : [б. в.], 1996. –  
10 с.  
Стандарти 

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та 
огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01] . 
– Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 231 с. – (Національний 
стандарт України). 
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2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 
6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 
2006. – 181 с. – (Національні стандарти України). 

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного 
електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних 
центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний 
від 2007–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – 
(Національний стандарт України).  
Каталоги 

1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / 
[авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 

2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Університ. кн., 
2003?]. – 11 с. 

3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 
Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с., [4] л. ил.  
Бібліографічні покажчики 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 
дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного 
університету фізичної культури у 2006 / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. 
технології, 2007. – 74 с. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 
опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / 
[уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 
2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).  
Дисертації 

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора 
фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – Київ, 2005. – 276 с.  

2. Іванова К. Ю. Господарсько-правове регулювання договірних 
зобов’язань інноваційного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / 
Іванова Ксенія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. 
ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; наук. кер. Атаманова Ю. Є. 
– Харків, 2012. – 202 с. 
Автореферати дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 
органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Ново-
сад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 
показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними 
фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші 
Данг. – Київ, 2007. – 20 с.  
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Авторські свідоцтва 
1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J15/00. Устройство для захвата 

неориентованніх деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – 
№ 3360585/25-08. 
Аналітичний опис  
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 
системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор /  
Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. –  
С. 15–18, 35–38.  

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах 
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний 
вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.  

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, 
А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. –  
2007. – № 1. – С. 39–61.  

4. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у 
професійній пресі / Тетяна Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – 2006. –  
№ 5. – С. 29–32.  

5. Регіональні особливості смертності населення України /  
Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної 
гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29. 

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер.  
з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. –  
С. 13–20.  

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. 
Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / 
Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.  

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для 
проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк,  
С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования 
импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. 
конф, 3–5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Харьков, 2007. – С. 33.  

9. Чорний Д. Міське самоврядування : тягарі проблем, принади цивілізації 
/ Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра : проблеми модернізації міст України : 
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. – Харків, 2007. – Розд. 3. –  
С. 137-202. 
Електронні ресурси 
Локальний доступ 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 
ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації /  
Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса, 
2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 
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– Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 
97-2000. – Назва з контейнера. 

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та 
віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний 
ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики 
України ; ред. О. Г. Осауленко. – Київ : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. –  
1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис 
населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM 
Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрана. 
Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу  

1. Нормативні акти України [Електронний ресурс] // Кадрове діловодство : 
довідник роботодавця / І. Б. Єрмаков. – 3-тє вид., доп. – Електрон. дані та 
прогр. – Київ : Бізнес Сисеми, 2005. – 1 електронний опт. диск (CD-ROM) : 
кол. : 12 см. – Системні вимоги: Microsoft Windiws 95/98/2000/XP  ; 128 Mb 
RAM ;  SVGA (1024 ×768). – Назва з екрана. – Відом. про вид. з буклету. 
Віддалений доступ 
Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Web-сайт) 

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний 
ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : НБУВ, 2013-2015. – Режим 
доступу: www.nbuv.gov.ua (дата звернення 30.03.2015) – Назва з екрана.  
Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Бібліографічна база 
даних) 

1. Електронний каталог Національної парламентської бібліотеки України 
[Електронний ресурс] : [політемат. база даних містить відом. про вітчизн. та 
зарубіж. кн., брош., що надходять у фонд НПБ України]. – Електронні дані (803 
438 записів). – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2002-2015. – Режим 
доступу: catalogue.nplu.org (дата звернення 30.03.2015). – Назва з екрана.  
Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Інтернет-портал) 

Ukr.net [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – 
[Київ : Український Інтернет холдинг ТОВ «Укрнет», 1998-2015]. – Режим 
доступа: www.ukr.net (дата звернення 30.03.2015). – Назва з екрана.  
Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу – стаття з 
електронного журналу 

Івахненков С. В. Особливості фінансового контролінгу в стратегічному 
управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // 
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. 
– [Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т : ТОВ «ДКС Центр», 
2012]. – № 7. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 
13.06.2013 р.). – Назва з екрана. 
Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу – стаття з 
Web-сайту 

Umland A. Nichtideologische Motivationen der «Swoboda»-Wähler : 
Hypothesen zum Elektorat der ukrainischen radikalen Nationalisten bei den 
Parlamentswahlen vom Oktober 2012 [Electronic resourse] / Andreas Umland // 
Ukraine-Analysen. – Electronic data. – [Bremen : Universität Bremen und der 
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Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, 2012]. – № 109. – P. 8-9. – Mode of 
access: World Wide Web: ukraine-nachrichten.de/nichtideologische-motivationen-
swoboda-w%C3%A4hler_3682_meinungen-analysen (viewed on June 13, 2013). – 
Title from the screen.  

 

8.  КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ 
НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ 

 
Контроль за проведенням навчально-ознайомчої практики переслідує 

наступні цілі: 
– надання студентам практичної допомоги щодо виконання програми 

практики; 
– виявлення та усунення недоліків у роботі студентів; 
– удосконалення організації проведення практики та її програми. 
Контроль з боку ВНЗ здійснюється: 
– керівником практики від кафедри; 
– завідуючим кафедрою, до якої прикріплено студента; 
– представниками деканату факультету. 
Керівник практики повинен приймати оперативні заходи по усуненню 

недоліків з організації практики, надавати допомогу по складанню звіту, 
надавати конструктивну допомогу, інформувати завідуючого кафедрою про хід 
проведення практики. 

 
9.  ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

 
По закінченню практики студенти складають звіт, який складається з 

двох частин: перша – за програмою практики, друга – за індивідуальним 
завданням. У звіті повинні бути наступні розділи: 

– вступ; 
– вступ (основна мета та завдання практики, інформація про місце 

проходження практики, типи ПК, що використовувались для роботи); 
– реферат про самостійно вивчену тему; 
– інформацію про відвідане підприємство; 
– бібліографічний опис за заданою тематикою; 
– індивідуальне завдання та надруковані результати його виконання; 
– висновок; 
– літературу. 
– висновки та пропозиції щодо удосконалення практики (за 

необхідності).  
Оформлення звіту здійснюється за загальними вимогами до оформлення 

документації. 
Графічні додатки до звіту виконуються у вигляді ескізів на аркушах 

формату А2…А4 згідно з вимогами ЕСКД. 
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Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 
програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питаннями, що 
розглядалися під час проведення навчально-ознайомчої практики, висновки і 
пропозиції, список використаної літератури та інші. 

Звіт з практики повинен мати чітку побудову, логічну послідовність 
аргументів, точність в оформленні, обґрунтованість висновків та рекомендацій, 
не допускається дослівне переписування матеріалів підприємства та цитування 
літературних джерел заради заповнення у звіті необхідної кількості сторінок. 

Структура звіту включає (в порядку перерахування): титульна сторінка; 
зміст; вступ; основна частина; висновки та рекомендації; список використаних 
джерел інформації та літератури; додатки. 

Титульна сторінка оформляється у відповідності з встановленим зразком, 
приведеним у додатку 1. 

Зміст розташовується на другій сторінці з назвою (заголовком): «зміст» 
чи «зміст звіту».  

Напроти кожної назви частини звіту вказують номер сторінки, з якої вона 
починається. Всі цифрові позначення сторінок повинні бути розміщені в 
одному рядку (стовпчику). 

Розділи поділяються на підрозділи самостійно студентами, виходячи із 
змісту практики (переліку питань, що підлягають опрацюванню). 

Кожна частина (розділ) звіту починається з нової сторінки. Тексту 
передує назва частини (заголовок), написана заголовними літерами. Перед 
назвою розділів основної частини звіту арабськими цифрами розставляється 
порядковий помер розділу.  

Основна частина включає в себе ключові аспекти, що розкривають мету 
та завдання проходження практики, характеристику базових питань, що 
вивчаються, індивідуальне завдання, висновки як по кожному розділу, так і 
звіту в цілому. 

Нумерація сторінок (звіт починається з титульного листа, але номер на 
ньому та на змісті не проставляється) здійснюється арабськими цифрами 
посередині верхнього поля листа. 

При наявності у звіті схем, графіків, діаграм тощо їх варто називати 
рисунками. Всі рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами. 
Рисунки розміщуються відразу ж після посилань на них у тексті, 
супроводжуються назвою рисунка, яка розміщується під рисунком відразу ж 
після його номера. При використанні в звіті таблиць, в тексті па них робляться 
посилання (наприклад, «... інформація приведена в табл. 1»), а таблиці повинні 
мати відповідну нумерацію арабськими цифрами. Слово «таблиця» й її номер 
пишуться над правим верхнім кутом таблиці (наприклад, Табл. 1), а під ним – 
заголовок таблиці, який розкриває суть її змісту. Слід розміщати таблицю на 
одній сторінці. При переносі матеріалу на наступну сторінку в правому куті 
наступної сторінки слід написати «Продовження табл. 1». 

Звіт повинен бути набраний на комп’ютері. Текст друкується з одного 
боку листа та розміщується таким чином, щоб залишились поля: від лівого 
краю листка – 25 мм, від правого – 20 мм, від верхнього та нижнього 20 мм.  
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Формули в звіті слід нумерувати арабськими цифрами, взятими в дужки, 
які розміщуються справа від формули. На цитати слід давати посилання – 
вказувати у дужках порядковий номер джерела інформації та номера сторінки, 
наприклад: [2, с. 20]. 

Звіт з практики підписується студентом на титульній сторінці з вказанням 
дати. Керівник практики від підприємства дає відгук на результат практики і 
робить висновки щодо готовності студента до практичної роботи (допускається 
цей висновок зробити в характеристиці на студента про проходження 
практики). Керівник практики від інституту ретельно перевіряє звіт про 
практику, дає загальну оцінку проведеної роботи в рецензії та вирішує питання 
про допуск студента до захисту звіту при комісії. 

Разом зі звітом з практики студент здає щоденник практики, оформлений 
належним чином, з необхідними підписами та печатками від інституту та від 
підприємства. 

Звіт повинен включати титульний аркуш, зміст, основну частину, 
висновки, літературу, перелік нормативно-технічної документації, якою 
користувався магістр. Індивідуальне завдання повинно бути прикладене у 
вигляді додатку до звіту. 

Звіт має бути акуратно оформлений на папері А4 формату (290 х 210). 
Нумерація сторінок у звіті має бути наскрізна. Необхідно виділяти розділи і 
підрозділи. Титульний аркуш і сторінки звіту повинні мати штампи 
встановленого зразка і бути оформленими відповідно до вимог ЄСКД. Зразок 
титульного аркушу наведено у додатку.  

Зарахування результатів практики здійснюється на підставі відгуку 
керівника практики від підприємства у щоденнику практики і захисту звіту 
студентом на кафедрі. 

Захист звітів по практиці проводиться на підприємстві в останні 2...3 дні 
практики в присутності керівника практики від університету і підприємства. 

Після прибуття в університет студент протягом 3 днів повинен 
представити звіт на кафедру устаткування харчової і готельної індустрії                  
ім. М.І. Беляєва керівнику практики. Разом зі звітом представляється цілком 
оформлений щоденник практики з відгуком керівника від підприємства, 
завірений печаткою підприємства. 

Якщо захист звіту з практики не був організований на підприємстві, це 
необхідно зробити протягом 3 днів після прибуття студента в університет. 
Комісія з прийому звіту складається з керівника практики від університету і  
1–2 викладачів кафедри. Склад комісії призначається завідуючим кафедри. 
Студент, що не виконав програму практики, або порушив термін проходження 
практики з неповажної причини, до повторного проходження практики не 
допускається. 

Звіт повинний бути написаний у повній відповідності з програмою, усіма 
вимогами і вказівками кафедри. 

При складанні звіту необхідно викладати матеріал у стислій формі. 
Технологічні процеси і структуру керування викладати у формі схем, таблиць і 
графіків із застосуванням коротких текстових пояснень. Не дозволяється 
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переписувати дослівно технологічні інструкції і пояснювальні записки, тобто 
матеріал слід приводити в систематизованому вигляді. 

Збір матеріалу для звіту повинен проводитися систематично в міру 
проходження практики у відповідних цехах, відділеннях і підрозділах 
підприємства. Остаточне оформлення звіту і складання висновків проводиться 
у відведений для цього час. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка  національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    
зараховано 82–89 В 

добре  
74–81 С 
64–73 D 

задовільно  
60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно  
з можливістю 

повторного складання 

не зараховано  
з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно  
з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано 
з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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Додаток 1 

Зразок титульного аркушу до звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва 

 

 

 

 

Звіт 

з проходження навчально-ознайомчої практики 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

 

 

 

                                                                     Місце практики ____________________  

                                                                     Початок практики __________________  

                                                                     Закінчення практики________________  

                                                                     Звіт здано на кафедру_______________  

 

 

 
 
 

Харків 
2016 
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Навчальне електронне видання 
комбінованого використання 

Можна використовувати в локальному та мережному режимах 
 

 

 
 
 

НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА 
 

Програма та методичні рекомендації з організації 

навчально-ознайомчої практики 

за спеціальністю 131«Прикладна механіка» 
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