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СИЛАБУС 

Виробнича (магістерська) практика 
назва освітньої компоненти (дисципліни) 

 

1) Шифр за освітньою програмою:  ОК 09 

2) Навчальний рік: 2022-2023 

3) Освітній рівень: Магістр 

4) Форма навчання: денна, заочна 

5) Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

6)Спеціальність: 015 Професійна освіта 

7)Назва освітньої програми: Професійна освіта (Машинобудування) 

8) Статус освітньої компоненти: обов’язкова  

9) Семестр: 3 

10) Контактні дані викладача: доцент кафедри професійної освіти, кандидат технічних 

наук, доцент, Шаленко Вадим Олегович, e-mail: shalenko.vo@knuba.edu.ua,                   тел. 

(044)241-55-28, http://www.knuba.edu.ua/?page_id=90658 

11) Мова навчання: українська 

12) Пререквізити(дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): 

«Методологія створення машин». 

13) Мета курсу: безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на посадах за 

спеціальністю; збір матеріалів за темою магістерської роботи; поглиблення і закріплення 

теоретичних знань; отримання досвіду наукової дослідницької роботи; набуття навичок 

організаторської і виховної роботи. 

14) Результати навчання: 

№ 

з/п 
Програмний результат навчання  

Метод 

перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

1 

РН 1. Знати на рівні новітніх досягнень 

основні концепції сталого розвитку 

суспільства, освіти і методології 

наукового пізнання у сфері професійної 

освіти. 

Обговорення 

під час 

занять, звіт і 

контрольна 

робота 

Практичні 

заняття на 

базі 

практики 

ІК 

ЗК 1 

ЗК 6 

СК 4 

СК 5 

2 

РН 2. Ефективно використовувати 

сучасні цифрові інструменти, 

інформаційні технології та ресурси у 

професійній, інноваційній та/або 

дослідницькій діяльності. 

Обговорення 

під час 

занять, звіт і 

контрольна 

робота 

Практичні 

заняття на 

базі 

практики 

ІК 

ЗК 2 

СК 3 

mailto:pochka.ki@knuba.edu.ua
http://www.knuba.edu.ua/?page_id=90658
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3 

РН 3. Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію, здійснювати 

ділову комунікацію і доносити зрозуміло 

і недвозначно свої думки та аргументи до 

фахівців та широкого загалу, вести 

професійну дискусію. 

Обговорення 

під час 

занять, звіт і 

контрольна 

робота 

Практичні 

заняття на 

базі 

практики 

ІК 

ЗК 3 

ЗК 7 

СК 2 

СК 6 

4 

РН 4. Вільно спілкуватися державною та 

іноземною мовами усно і письмово для 

обговорення і презентації результатів 

професійної діяльності, досліджень та 

проектів. 

Обговорення 

під час 

занять, звіт і 

контрольна 

робота 

Практичні 

заняття на 

базі 

практики 

ІК 

ЗК 3 

5 

РН 5. Обирати оптимальну стратегію 

колективної діяльності, міжособистісного 

спілкування та взаємодії для реалізації 

комплексних проектів у професійній 

освіті та міждисциплінарних проектів з 

урахуванням етичних, правових, 

соціальних та економічних аспектів. 

Обговорення 

під час 

занять, звіт і 

контрольна 

робота 

Практичні 

заняття на 

базі 

практики 

ІК 

ЗК 5 

ЗК 6 

ЗК 7 

СК 4 

СК 5 

СК 6 

6 

РН 6. Організовувати освітній процес у 

сфері професійної освіти на основі 

людиноцентрованого підходу та сучасних 

досягнень педагогіки і психології, 

керувати пізнавальною діяльністю, 

здійснювати ефективне та об’єктивне 

оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіти. 

Обговорення 

під час 

занять, звіт і 

контрольна 

робота 

Практичні 

заняття на 

базі 

практики 

ІК 

ЗК 7 

СК 1 

СК 2 

СК 3 

СК 4 

СК 6 

7 

РН 7. Створювати освітнє середовище 

професійної освіти, що є сприятливим 

для здобувачів освіти і забезпечує 

досягнення визначених результатів 

навчання 

Обговорення 

під час 

занять, звіт і 

контрольна 

робота 

Практичні 

заняття на 

базі 

практики 

ІК 

ЗК 5 

ЗК 7 

СК 1 

СК 2 

СК 4 

8 

РН 8. Здійснювати у науковій та 

професійній літературі, базах даних, 

інших джерелах пошук необхідної 

інформації з професійної освіти і 

дотичних питань, систематизувати, 

аналізувати та оцінювати відповідну 

інформацію. 

Обговорення 

під час 

занять, звіт і 

контрольна 

робота 

Практичні 

заняття на 

базі 

практики 

ІК 

ЗК 2 

СК 1 

СК 4 

9 
РН 9. Будувати і досліджувати моделі 

процесів у галузі професійної освіти 

Обговорення 

під час 

занять, звіт і 

контрольна 

робота 

Практичні 

заняття на 

базі 

практики 

ІК 

ЗК 6 

СК 2 

СК 3 

СК 4, СК 5 

10 
РН 10. Здійснювати консультативну 

діяльність у сфері професійної освіти 

Обговорення 

під час 

занять, звіт і 

контрольна 

робота 

Практичні 

заняття на 

базі 

практики 

ІК 

ЗК 3 

ЗК 5 

ЗК 7 

СК 2 

СК 4 

СК 7 



Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра професійної освіти 

015 Професійна 

освіта 

015.34 Професійна освіта 

(Машинобудування) 

Сторінка 
3 з 5 

 

15) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, год. 

Лабораторні 

заняття, год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота/ 

РГР/ Контрольна 

робота 

Самостійна 

робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

- - - Контрольна робота 150 Залік 

Сума годин: 180 

Загальна кількість кредитів ECTS: 5 

Кількість годин (кредитів ECTS) аудиторного навантаження: - 

16) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КП/СРС) 
 

Лекції: не передбачені 
 

Практичні заняття: на базі практики 

Лабораторні заняття: не передбачені 
Курсовий проект/курсова робота/РГР/контрольна робота: контрольна робота. 

Аналіз і збір інформації щодо конструкцій, технологічних процесів, наукових досліджень, 

розробки нових процесів, машин, верстатів обладнання для виконання магістерської 

роботи. (Набуття практичних навичок: у проектуванні технологічних процесів, роботі з 
нормативними документами, у виконанні експериментальних досліджень тощо) 

Модуль 1. Виробнича (магістерська) практика 

Змістовий модуль 1. Вивчення конструкцій, робочих процесів, принципів дії та 

експлуатаційних особливостей технологічного обладнання і машин;  підготовка 

рекомендацій щодо поліпшення технологічних процесів; поглиблення знань з наукових 

досліджень 

Тема 1. Знайомство з базою практики. Вивчення структури і функціональної діяльності баз 

практики та інших підприємств галузі. Безпека праці, пожежна безпека в на підприємстві. 

Збір інформації для виконання магістерської роботи. 

Тема 2. Вивчення конструкцій, робочих процесів, принципів дії та експлуатаційних 

особливостей технологічного обладнання, верстатів і машин. Аналіз їх роботи і підготовка 

рекомендацій щодо поліпшення технологічних процесів експлуатації, виробництва, 

обслуговування і ремонту машин, верстатів та обладнання. 

Тема 3. Вивчення послідовності розробки нових процесів, машин, верстатів  таобладнання в 

машинобудуванні. Поглиблення знань: з методик проведення наукових досліджень. 

Змістовий модуль 2. Набуття на базі практики за темою магістерської роботи 

практичних навичок: у проектуванні технологічних процесів, роботі з нормативними 

документами, у виконанні експериментальних досліджень і практичних заходів щодо 

забезпечення охорони праці та техніки безпеки 

Тема 1. Набуття практичних навичок у проектуванні технологічних процесів виготовлення і 

відновлення деталей, розбирання і складання вузлів, верстатів та машин. 

Тема 2. Набуття практичних навичок по роботі з впровадженими на базі практики 

нормативними документами: ДСТУ (Державні стандарти України), ЕСКД (єдина система 

конструкторської документації), ЕСТД  (єдина система технологічної документації) та ін. 

Тема 3. Виконання експериментальних досліджень і практичних заходів щодо забезпечення 

охорони праці та техніки безпеки на базі практики за темою магістерської роботи. 

Самостійна робота здобувача:  
– підготовка до практичних занять на базі практики; 
– вивчення теми за підручниками та посібниками;  

– опрацювання рекомендованої літератури та періодики за пропонованим списком; 
– виконання завдань до практичних занять; 
– підготовка звіту, щоденника і контрольної роботи; 

– підготовка до заліку. 
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17) Основналітература: 

 

1.  Гарнець В. М. Бетонформувальні агрегати (функціонально-конструктивні схеми, принцип 

дії, основи теорії) : [Монографія]. /В. М. Гарнець, С. В. Зайченко, Ю. В. Човнюк, В. О. 

Шаленко, Я. С. Приходько – К.: Інтерсервіс, 2015. – 238 с. 

2. Гарнець В.М. Безух А.В. Методологія створення машин. Навчальний посібник. – К., 2010. 

3. Гарнець В.М., Смірнов В.М. Металічні конструкційні матеріали. Довідник. 2009. 

4. Назаренко І.І., Туманська О.В. Машини і устаткування будівельних матеріалів і 

конструкцій (Конструкції і основи експлуатаціії): Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 

599с. 

5. Пелевін Л.Є., Почка К.І., Гаркавенко О.М., Міщук Д.О., Русан І.В. Синтез робототехнічних 

систем в машинобудуванні. К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. –258 с 

6. Лівінський О.М., Пшінько О.М., Савицький М.В., Курок О.І., Єсипенко А.Д., Бабиченко 

В.Я., Коваленко В.М., Пелевін Л.Є., Смірнов В.М., Волянюк В.О. Будівельні машини та 

обладнання. Київ: Українська академія наук; «МП Леся», 2015. – 612 с 

7. Лівінський О.М., Курок О.І., Єсипенко А.Д., Пелевін Л.Є., Смірнов В.М., Волянюк В.О. 

Будівельна техніка. К.: КНУБА, Українська академія наук, «МП Леся», 2014. – 618 с. 

8. Назаренко І.І., Гарнець В.М., Свідерський А.Т., Пентюк Б.М. Системний аналіз технічних 

об’єктів. К.: КНУБА, 2009. – 164 с. 

9. Ловейкін В.С., Почка К.І. Динамічна оптимізація кулачкового приводу машин роликового 

формування. К.: ЦП «Компринт», 2016. – 177 с. 

10. Смірнов В.М., Головань В.П., Вольтерс О.Ю. Розробка високоефективного бурильного 

обладнання для створення свердловин під стовпчасті опори будівельних споруд у складних 

геологічних умовах. К.: ЦП «Компринт», 2016. – 280 с. 

11. Ловейкін В.С., Почка К.І., Динамічна оптимізація машин роликового формування. К.: ЦП 

«Компринт», 2016. – 240 с. 

12. Ловейкін В.С., Паламарчук Д.А. Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої 

стрілової системи крана. К.: ЦП «Компринт», 2015. – 224 с. 

13. Назаренко І.І., Смірнов В.М., Пелевін Л.Є., Фомін А.В., Свідерський А.Т., Костенюк О.О., 

Ручинський М.М., Дєдов О.П., Гаркавенко О.М. Мартинюк І.Ю. Основи теорії руху 

землерийних і ущільнювальних машин будіндустрії з керованими у часі оптимальними 

параметрами. К.: «МП Леся», 2013. – 188 с. 

14. Назаренко І.І., Смірнов В.М., Фомін А.В., Свідерський А.Т., Костенюк О.О., Дєдов О.П. 

Зухба А.Г. Основи теорії взаємодії робочих органів будівельних машин із напружено-

деформованим середовищем. К.: “МП Леся”, 2011. – 216 с. 

15. Пелевін Л.Є., Абрашкевич Ю.Д., Фомін А.В., Гаркавенко О.М. Основи теорії робочих 

процесів обробки будівельних матеріалів і конструкцій абразивним інструментом. К.: 

КНУБА, 2011. – 176 с. 

16. Ловейкін В.С., Почка К.І. Динаміка роликової формувальної установки. К.-Ромни: 

КНУБА, «ІСА-Інтерпапір», 2009. – 228 с. 

17. Смірнов В.М. Основи теорії різання ґрунтів просторово орієнтованими ножами робочих 

органів землерийних машин. К: «МП Леся», 2009. – 260 с. 
 

18) Додаткові джерела: 

1. Назаренко І.І., Свідерський А.Т., Сердюк В.І., Ермаков М.О. Технологічні основи 

машинобудування: Навч. посіб. – К.: КНУБА, 2005. –    100 с. 

2. Сологуб М.А. Технологія конструкційних матеріалів. К., Вища школа, 2002. -366 с. 

3. Гарнець В.М., Смірнов В.М. Металічні конструкційні матеріали. Довідник. 2009. 
   

Інформаційні ресурси: 
1. http://library.knuba.edu.ua 

2. http://org.knuba.edu.ua 

3. http://org2.knuba.edu.ua 
 

http://library.knuba.edu.ua/
http://org.knuba.edu.ua/
http://org2.knuba.edu.ua/
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19) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Складання заліку (модуль 1) 

Поточне оцінювання (кількість балів) Модульний контроль 

(тестове завдання) 
Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль№ 2 

40 40 20 100 
 

20) Умови допуску до підсумкового контролю:активність на практичних заняттях на базі 

практики; дотримання термінів виконання звіту, щоденника та захист контрольної 

роботи;дотримання умов академічної доброчесності. 

21) Політика щодо академічної доброчесності:розуміння здобувачами вищої освіти етичного 

кодексу університету та норм академічної доброчесності (вимог щодо оригінальності текстів 

та допустимого відсотку співпадінь). 

22) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=348 

 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=348

