
 

 



 

3 ПР 6. Вміти самостійно планувати та виконувати 

промислові експерименти, оцінювати отримані 

результати для вирішення поставлених задач 

Тематичне 

дослідження, звіт 

Обговорення 

під час 

проходження 
практики  

ЗК1 
ЗК 3 

ЗК7 

ЗК8 

ЗК11 

4. ПР 8. Застосовувати отримані знання й практичні 

навички, адаптувати результати досліджень 

підчас створення нових та ефективних способів та 

технологічних параметрів одержання будівельних 

матеріалів, виробів і конструкцій високої 

довговічності 

Тематичне 

дослідження 

Тематичне 

дослідження, звіт, 

звіт 

Обговорення 

під час 

проходження 
практики  

ЗК1 

ЗК 3 
ЗК 5 

ЗК 3 

ЗК7 
ЗК8 

ЗК11 

5 ПР 9. Здійснювати пошук, аналізувати і критично 

оцінювати інформацію з різних джерел, що 

пов’язані з питаннями технології  будівельних 

матеріалів, виробів і конструкцій. 

Тематичне 

дослідження, звіт 

Обговорення 

під час 

проходження 
практики  

ЗК1 

ЗК 3 
ЗК7 

ЗК8 

ЗК11 

6. ПР 11. Вміти самостійно спроектувати виробничу 

систему та її елементи з урахуванням усіх аспектів 

поставленої задачі. 

 

Тематичне 

дослідження, звіт 

Обговорення 

під час 

проходження 
практики  

ЗК1 
ЗК 3 

ЗК7 

ЗК8 

ЗК11 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні 

робота здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

- - - Звіт 180 Екзамен 

Сума годин: 180 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  6,0 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 
- 

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

Проходження практики. 

 Студент під час практики зобов’язаний:  

  вивчити і виконувати правила охорони праці, техніки безпеки; 

  виконувати діючі на підприємстві правила внутрішнього розпорядку; 

  виконати завдання, передбачені програмою практики. 

 Керівник практики від кафедри спільно з керівником практики від підприємства, який призначається 

наказом керівника підприємства, організують і проводять контроль проведення практики згідно з програмою 

відповідно завдання. 

 Студенти не допускаються до виконання практики без відповідного інструктажу по техніці безпеки і 

охорони праці. 

 По закінченню практики студенти подають на кафедру підписаний керівником від підприємства звіт по 

практиці. 

 Захист звіту і залік проходить в двотижневий термін після закінчення практики.      

Зміст звіту 

 Звіт з виробничо-технологічної практики студента повинен містити наступні пункти: 

1. Титульний лист. 

2. Завдання на практику. 

3. Щоденник практики. 

4. Літературний огляд та нормативно-технічних джерел. 

5. Загальна характеристика підприємства. 

6. Організаційно – технологічне забезпечення виробництва продукції (враховуючи технологічні 

особливості в залежності від виробництва, які вказані  в завданні особисто кожному студенту). 

7. Виконання функціональних обов’язків на робочому місці.                           

8. Додатки 

 

 
 

18) Основна література: 

1.Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: методичні вказівки до проходження виробничо-

технологічної практики/уклад.: Н.О. Амеліна, А.А. Майстренко, О.Ю. Бердник, Л.М. Рижанкова. - К.:КНУБА, 

2019. – 20 с.  



 

19) Додаткові джерела: 

1. 1. Антоненко Г.Я, Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А. Організація виробництва 

і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: підручник.- К.:Основа, 2015.-376 с.  

 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Підсумковий 

контроль 

Сума 

ПР 3 ПР 5 ПР 6 ПР 8 ПР 9 ПР 11 

10 10 10 10 10 10 40 100 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

- відвідування практики; 

- дотримання термінів практики; 

- дотримання умов академічної доброчесності. 

22) Політика щодо академічної доброчесності: розуміння здобувачами вищої освіти етичного кодексу 

університету та норм академічної доброчесності (вимог щодо оригінальності текстів та допустимого відсотку 

співпадінь) 

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

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1102  

 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1102

