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В процесі проходження цієї практики студенти поглиблюють та закріплюють 

теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирають фактичний 

матеріал, необхідний для виконання кваліфікаційної роботи.   

Наприклад: Набувають практичного досвіду який дозволить обґрунтовано 

приймати технічні рішення в умовах сучасного будівельного виробництва. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Уміння використовувати методологічні та організаційні основи 

управління, основні принципи та організацію проектування, технологію проектних 

робіт, основи організації будівельного проектування. Розробляти календарні плани 

будівництва об’єктів та комплексів. 

ПРН 2. Уміння застосовувати процедуру експертизи містобудівної документації; 

оцінювати генеральні плани міст та селищ, детальні плани територій, детальні плани 

мікрорайонів; оцінювати історико- архітектурні опорні плани, охоронні зони 

пам’яток культури та проекти реконструкції історико-культурних пам’яток. 

ПРН 3. Уміння виконувати проектно-кошторисну документацію, розраховувати 

вартість будівництва; визначити інвестиційну привабливість об’єкту будівництва. 



Здійснювати перевірку правильності складання кошторисної документації 

проектними організаціями, відповідність її діючим нормативним документам. 

ПРН 4. Вміти управляти організацією, приймати ефективні управлінські 

рішення, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів. 

ПРН 5. Реалізовувати проекти в правовому полі з врахуванням авторського 

права та економіко-правових відносин; аналізувати ефективність використання 

об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах.  

ПРН 6. Розробляти проекти реновації, реконструкції, вдосконалення будівель, 

споруд та їх комплексів. 

ПРН 7. Застосовувати при проектуванні основні підходи до розробки моделей 

інтенсифікації виробництва; перспективні системи та обладнання, вироби та 

технології. 

ПРН 8. Визначати ефективні засоби та технологічні параметри одержання 

найкращих показників по енергоефективності. 

ПРН 9. Використовувати світові та вітчизняні інноваційні розробки в 

архітектурно будівельній галузі, а також безпосередньо в проектуванні та 

будівництві. 

ПРН 10. Уміння враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та 

комерційні міркування, що впливають на реалізацію будівельних рішень. 

ПРН 11. Впроваджувати ефективні методи управління 

комплексними будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за 

прийняті рішення та забезпеченням якості робіт. 

ПРН 12. Уміння виконувати обстеження технічного стану будівель, споруд та 

інженерних комунікацій, та давати оцінку цього стану; оцінювати подальшу 

експлуатаційну придатності їх або розробки проекту відновлення цієї придатності. 

ПРН 13. Забезпечувати організацію будівництва будівель та інженерних споруд 

різної архітектурної та технічної складності із використанням сучасних 

енергоефективних конструкційних матеріалів та технологій. 

ПРН 14. Уміння самостійно вирішувати задачі вибору оптимальних джерел 

енергії, в тому числі нетрадиційних, а в умовах виробничої діяльності - самостійно 

вирішувати задачі вибору найбільш ефективних систем тепло-, водо-, 

енергопостачання. 

ПРН 15. Впроваджувати ефективні методи управління комплексними 

будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та 

забезпеченням якості робіт. 

ПРН 16. Забезпечувати одержання комплектної проектно-кошторисної 

документації на будівництво об'єктів від замовників та передачу її за призначенням 

для виконання будівельних робіт. 

ПРН 17. Прогнозувати та вміти оцінювати економічну доцільність зведення 

будівель та інженерних споруд на етапі проектування. 



ПРН 18. Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних 

професійних груп (в том у числі у міжнародному контексті). 

Диференційовані результати навчання: 

знати: 

- склад проектно-кошторисної документації;

- порядок виготовлення і стадійність проектування;

володіти: 

- системним підходом до вирішення інженерних проблем в процесі

проектування, зведення, експлуатації та утримання об’єктів будівництва;

- розумінням процесів, що відбуваються на основних етапах проектування,

експлуатації, утримання, реконструкції об’єктів будівництва

- техніко-економічним обґрунтуванням конструкцій будівель і споруд, що

проектуються;

вміти: 

- проводити збір, систематизацію та аналіз вихідних даних для моніторингу

проектування забудови, реконструкції, реновації об’єктів будівництва та

цивільної інженерії;

- застосовувати набуті теоретичні знання з фундаментальних і прикладних

дисциплін в інженерній практиці відповідно до обраного напряму;

- обґрунтовувати варіанти проектних рішень, методів організації та

впровадження робіт на різних стадіях проектування, зведення і експлуатації

об’єктів будівництва;

- розробляти технічну документацію на проекти та їх елементи;

- проектувати конструкції з сучасних матеріалів;

- оцінювати роботу на напружений стан будівель і споруд, їх конструктивних

елементів, розподіл зусиль у зв’язку із зміною конструктивної схеми;

- ппп розробити заходи з охорони праці та навколишнього середовища у

виробничій діяльності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Назва тем 

Академіч

нігодини 

Розділ 1. Проведення організаційних зборів 

1.1 Виступ керівника практики від кафедри з видачою індивідуальних завдань і 

проведенням інструктажів  

4 

Розділ 2. Організаційно-підготовчий етап проходження практики на підприємстві 

2.1 Прибуття на підприємство та проходження вступного інструктажу з техніки 

безпеки роботи на підприємстві. Ознайомлення  з загальними 

функціональними обов'язками, правилами техніки безпеки на підприємстві та 

на конкретному робочому місці  

4 



Розділ 3. Ознайомлення зі структурою і характером діяльності підрозділу 

3.1 Ознайомлення з організацією роботи підприємства, структурного підрозділу, з 

посадовими і функціональними обов'язками  

12 

Розділ 4. Робота на робочих місцях або в підрозділах підприємства 

4.1 Виконання виробничих завдань 120 

4.2 Ознайомлення з літературою (монографії, статті) та інструктивними, 

нормативними і методичними матеріалами з теми дипломної роботи, а також з 

вітчизняним і зарубіжним досвідом проектування та будівництва аналогічних 

об'єктів 

22 

Розділ 5. Підведення підсумків практики 

5.1 Оформлення звіту з практики (робота з матеріалами, виконання 

індивідуального завдання, погодження звіту з керівником від бази практики, 

перевірка керівником практики письмового звіту та щоденника практики) 

14 

Розділ 6. Захист звіту з практики 

6.1 Захист звіту з практики 4 

Разом 180 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

практична підготовку «Професійна (переддипломна) практика» складає 60 балів та 100 

балів відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Контроль знань: 

1. Поточний контроль:

- в Академії (виконання програми і

календарного плану практики,

індивідуального завдання та ін.)

- на підприємстві (правильність виконання

завдань, внутрішнього розпорядку)

1 

15 30 

15 30 

2. Підсумковий контроль (складання і захист звіту

до якого додається щоденник практики)
1 30 40 

Разом 60 100 

Поточний контроль здійснюється під час проходження здобувачами професійної 

практики з боку керівника практики від академії та керівника практики від підприємства.  

Керівником практики від академії здійснюється поточний контроль за роботою 

здобувачів на базах практик:  

- проводиться моніторинг виконання здобувачами програми і календарного плану

практики;

- перевіряється безпечність робочих місць та виконання здобувачами правил

внутрішнього розпорядку бази практики;



 - здійснюються консультації з питань правильності ведення поточних записів, 

результатів виконання графіку проходження практики, виконання індивідуального 

завдання, підготовки звіту та ведення щоденника практики.   

 Керівник практики від підприємства повинен зі свого боку здійснювати контроль за:  

 - забезпеченням здобувачів виробничими завданнями та правильністю їх виконання;  

 - безпечністю робочих місць та виконанням здобувачів правил внутрішнього 

розпорядку;   

 - виконанням програми практики, написанням звіту та веденням щоденника.   

 
 Підсумковий контроль знань  передбачає виконання студентами звітної 

документації, яка повинна бути якісно підготовлена та подана керівнику практики від 

кафедри не пізніше терміну, встановленого відповідно до наказу по академії.  Основною 

формою звітності за підсумками професійної практики служить складання і захист звіту 

студента до якого додається щоденник практики, заповнений самим практикантом і 

завірений керівником практики від підприємства. Захист студентами звітів проводиться за 

розкладом в останні 2 дні практики і в перший понеділок наступного тижня після її 

закінчення, у терміни встановлені наказом по академії. Розклад захистів вивішується на 

інформаційних стендах кафедр що відповідають за проведення практик та деканату 

Інженерно-будівельного інституту, доводиться до відома старостів груп.  

 До захисту звіту з практики здобувач готує доповідь, розраховану на виступ до 10 

хвилин в тій же послідовності, в якій написаний звіт. У доповіді вказуються поставлені 

цілі і завдання переддипломної практики, характеризується база практики, коротко 

описуються виробничі завдання, виконані студентом в процесі практики та фактичні 

матеріали, необхідні для виконання випускної роботи. Про виконане індивідуальне 

завдання та про зібрані для виконання магістерської роботи матеріали звітується 

детальніше з посиланням на додані необхідні матеріали.  

 Методичні рекомендації до оформлення звіту та приклад щоденника практики [1]. 
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