




 

1.  Опис практики 
 

Найменування 
показників 

 Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній рівень 

Статус практики 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 
Галузь знань: 

19 Архітектура та 
будівництво 

Обов’язкова 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання – Звіт 
про виробничу практику 

Спеціальність: 
192 Будівництво та цивільна 
інженерія 
 

Рік підготовки: 
1-й    1-й  

Семестр 
Загальна кількість  
годин – 180  

2-й    2-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання:   
  

Освітній рівень: 
Магістр    

не передбачено 
Практичні 

не передбачено  

Самостійна робота – 180 

Індивідуальні завдання:  0 

Вид контролю: диф. залік 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

2. Мета та завдання практики 
 
2.1. Метою  практики  є  оволодіння  студентами  сучасними  методами,  

формами організації  науково-дослідної  роботи,  формування  у  них  на  базі  
одержаних   знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних 
рішень під час конкретної  роботи  в  реальних  умовах,  виховання  потреби  
систематично поновлювати  свої  знання,  вести  наукові  дослідження  та  
творчо  застосовувати отримані знання в практичній діяльності. 
 

2.2. Згідно з вимогами освітньої програми виробнича практика    
спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК1. Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, 
сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення.  

ЗК3. Здатність до письмової та усної комунікації українською та 
іноземними мовами, працювати  в міжнародному контексті.  

ЗК4. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути 
готовим нести за них відповідальність. 

ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
ФК4. Знання професійної та цивільної безпеки при виконанні завдань 

професійної діяльності.  
ФК6. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію 
будівельних рішень.  

ФК8. Здатність знаходити оптимальні рішення при створенні окремих 
видів будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, 
безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і  
конкурентоспроможності.  

ФК10. Вміння вибирати та застосовувати на практиці методи 
дослідження, планування і проводити необхідні експерименти, інтерпретувати 
результати і робити висновки щодо оптимальності рішень, що приймаються у 
сфері будівництва, експлуатації, реконструкції та ремонту будівельних 
об’єктів. 
 

3. Програмні результати навчання 
Згідно з вимогами освітньої програми виробнича практика спрямована 

на формування програмних результатів навчання: 
ПРН1. Використовувати усно і письмово українську та іноземну мову у 

колі фахівців з будівництва. 
ПРН5. Демонструвати здатність проводити дослідницьку та/або 

інноваційну діяльність у створенні експлуатації, реконструкції та ремонті 
об`єктів будівництва. 

ПРН7. Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за 
наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів 
соціальної та етичної відповідальності. 



 

ПРН10. Знаходити оптимальні рішення при створенні окремих видів 
будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, безпеки 
життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і 
конкурентоспроможності. 

ПРН11. Володіти культурою професійної безпеки,  вмінням 
ідентифікувати небезпеки і оцінювати ризики в сфері своєї професійної 
діяльності. 

ПРН12. Знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим 
нести за них відповідальність. 

ПРН14. Володіти основними методами, способами, і засобами 
отримання, зберігання, переробки інформації. 
 

4. Передумови для проходження практики 
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: Сучасні технології в 

будівництві, Кошторисно-договірна документація, Реконструкція будівель і 
споруд, Міжнародні стандарти з проектурвання, Евристика та етика 
професійної діяльності.  
 
 



 

5. Програма та структура практики 
№ 
п/п 

Види діяльності К-ть 
год. 

1. Присутній на зборах з питань організації практики;   знайомиться з 
розподілом по місцях проходження практики відповідно  до наказу 
ректора;   

6,0 

Проходить інструктажі про порядок проходження практики та з  
техніки безпеки;    
Отримає необхідні документи (щоденник, індивідуальне завдання, 
методичні рекомендації, тощо)  
Знайомиться  з системою  звітності  з практики, прийняту в 
університеті, критеріями оцінювання результатів практики,  
процедурою  захисту  звіту  з практики;  

2. Знайомиться з загальними функціональними обов'язками, правилами 
техніки  безпеки   на   підприємстві   та   на   
конкретному робочому місці і лабораторіях    

6,0 

3 Ознайомлення зі структурою і характером діяльності підрозділу.  
Знайомиться з режимом роботи, формою організації праці і правилами 
внутрішнього розпорядку,  структурними підрозділами підприємства, 
штатним розкладом; 
Знайомиться з принципами управління, керівництва і  здійснення 
посадових обов'язків 

8,0 

4. Ознайомлення з посадовими і функціональними обов'язками. 
Вивчає права і обов'язки співробітника; 
вивчає посадові інструкції, що регламентують його діяльність; 
 знайомиться з правами і обов'язками інших співробітників і керівників; 
узгоджує з керівником практики завдання, постановку цілей і завдань 
практики 

3,0 

5. Робота на робочих місцях. Знайомиться з завданнями підприємства, 
його структурою та основними напрямами діяльності;  
працює на підприємстві в якості майстра або помічника майстра 
будівельного підприємства;  
збирає матеріали для звіту; веде щоденник з практики  

120,0 

6 Підведення підсумків практики. 
працює  з  матеріалами,  що  зібрані  в процесі проходження практики; 
працює над виконанням індивідуального завдання; 
погоджує  звіт  з керівником від  бази практики   

36,0 

7 Представляє на перевірку керівнику практики  письмовий  звіт  та  
щоденник практики. 

0,5 

8 Захист звіту з практики. 
Захищає звіт з практики перед керівником  практики  або  при  комісії, 
призначеній завідуючим кафедрою. 

0,5 

 Усього годин 180 
 



 

6.Теми практичних занять 
Не передбачені навчальним планом 

 
7. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом 
 

8. Індивідуальне завдання  
 

Після закінчення практики студент складає звіт обсягом 20...35 сторінок, 
який повинен містити: 
− Титульний лист з підписами всіх керівників практики від Університету. 
− Зміст з переліком розділів, підрозділів, номерів сторінок. 
− Вступ.  

Дається коротка характеристика і структура підприємства (об’єкта), 
установи. Визначають і обґрунтовують мету та завдання практики. 

− Основна  частина (8…10 сторінок).   
Необхідно  висвітлити  всі  питання,  які  передбачені програмою  
практики,  індивідуальним  завданням,  індивідуальною  роботою 
студента, яка була виконана під час проходження практики. Індивідуальне 
завдання зі звітом про науково дослідну роботу. На основі індивідуального 
завдання відображається науково-дослідна робота з зазначенням 
висновків та рекомендацій які, можуть бути використані будівельною 
організацією. Студент поглиблено вивчає одну з запропонованих тем по 
відповідному розділу спеціальної літератури. Під час роботи в будівельної 
організації студент доповнює тему відомостями виробничого характеру, 
аналізує, відзначає позитивні і негативні моменти на даному етапі 
виробництва. Рекомендує прогресивні шляхи підвищення якості продукції, 
що випускається і удосконалення технології будівельно монтажних робіт.  

− Висновки.  
Студент робить висновки щодо проходження практики і вносить 
пропозиції для її удосконалення. 

− Список використаних джерел.  
Наводиться перелік літератури, якою студент користувався під час 
виконання певних завдань практики. 

Звіт з практики  оформляють  згідно ДСТУ 3008:2015 «Інформація і 
документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила 
оформлення». 
 

9. Методи контролю 
Проміжний контроль у період проходження практики здійснюється за 

«Календарним графіком», який наведений у щоденнику практики і може бути 



 

скорегований на базах практики керівниками практики від підприємства. 
Студент повинен керуватися «Календарним графіком» і в міру його виконання 
фіксувати у щоденнику практики терміни і тривалість фактичного виконання 
планових заходів або робіт. 

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про 
проходження практики. 

Загальна форма звітності здобувача вищої освіти про практику – це 
подання письмового звіту підписаного і оціненого безпосередньо керівником 
від бази практики. Письмовий звіт разом з щоденником практики подається на 
рецензування керівнику практики від кафедри. 

Звіт захищається здобувачем вищої освіти у комісії, яка створюється 
завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівник практики від 
кафедри та викладачі фахових дисциплін.  

Комісія приймає диференційний залік у здобувачів вищої освіти в 
Університеті протягом перших десяти днів після закінчення практики.  
 

10. Рекомендована література  
Базова 

1) Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Луганського 
національного агарного університету. Старобільськ: ЛНАУ, 2019. – 25 с. 

2) Технологія монтажу будівельних конструкцій : навч. посібник для внз / за 
ред. В. К. Черненко. К.: Горобець Г. С., 2011. – 371 c. 

3) Технологія монтажу будівельних конструкцій: навчальний посібник / за 
ред. В.К. Черненка. К.: Горобець Г.С., 2010. – 372 с. 

4) Технологія будівельного виробництва / за ред. М. Г. Ярмоленко. К.: Вища 
школа, 2002. – 355с. 

Додаткова 
1) ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 31 с. 
2) ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. – 

Чинний від 01.04.2012. – К.: Мінрегіонбуд України, 2012. – 94 с.  
3) ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Система проектної документації для будівництва. 

Основні вимоги до проектної та робочої документації. – Чинний від 
24.01.2009. – К.: Держстандарт України, 2009. – 70 с.  

4) ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва. – Чинний від 
01.01.2017. – Київ.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 61 с.  

5) ДБН В.2.5-67:2013.  Опалення, вентиляція та кондиціювання. – Чинний від 
01.01.2014. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 232 с.   

6) ДБН В.2.2-9:2018  Громадські будинки та споруди. Основні положення. – 
Чинний від 01.06.2019. – К.: Міністерство регіонального розвитку та 
будівництва України, 2019. – 43с. 

http://www.cct.com.ua/2011/A.3.2-2-2009.htm
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