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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ   

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Дисципліна «Друга виробнича практика» є важливою формою навчання 
студентів, яка покликана закріпити одержані теоретичні знання, застосува-
ти їх на практиці, сформувати в майбутнього бакалавра професійні вміння 
та навички самостійно вирішувати виробничі питання, повніше розкривати 
індивідуальні здібності студента, виховувати потребу поповнювати свої 
знання та творчо їх використовувати. 

Проходження практики на четвертому курсі допоможе студентам зрозу-
міти, які знання та компетенції необхідні у майбутній професійній діяльнос-
ті, мотивує до більш глибокого вивчення спеціалізованих дисциплін фахо-
вого спрямування на старших курсах  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Ліпянін_Вадим_Антонович
https://orcid.org/0000-0002-9543-7912
mailto:v.a.lipyanin@nuwm.edu.ua
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Мета навчальної дисципліни: є закріплення і розширення теоретич-
них знань, отриманих в університеті в процесі вивчення спеціальних кур-
сів, набуття виробничих навичок з обраної спеціальності, шляхом безпо-
середньої участі у керуванні низовими виробничими колективами (брига-
дами), перебуваючи на різних посадах. 

Завдання навчальної дисципліни:  узагальнення, систематизація та 
поглиблення отриманих у процесі навчання теоретичних знань і практич-
них вмінь; 

 - поглиблення у студентів практичних професійних навичок щодо ефек-
тивного застосовування будівельних норм і правил залежно від конкретної 
ситуації;  

- поглиблення у студентів професійних умінь щодо прийняття самостій-
них рішень залежно від ситуації;  

- адаптація студентів до виконання професійних обов’язків та майбут-
ньої роботи за спеціальністю. 

Опис навчальної дисципліни за посиланням: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/23429/1/%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%
A3%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0
%86%D0%9D%D0%98%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%
D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B
0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

Посилання на розміщення освітнього компоненту  у навчальній пла-
тформі Moodle  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4637 

Компетентності 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових 
ідей при діях в нестандартних ситуаціях. 

ЗК 02. Здатність планувати свою діяльність працюючи автономно. 
ЗК 03. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 
ЗК 05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
СК 01. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, концеп-

цій та принципів математичних та соціально-економічних наук. 
СК 04. Здатність створювати та використовувати технічну документацію.  
СК 06. Здатність до розробки об'ємно-планувальних рішень будівель та 

їх використання для подальшого використання. 
СК 07. Здатність оцінювати і враховувати кліматичні,  інженерно-

геологічні та екологічні особливості території будівництва при проектуванні 
та зведенні будівельних об'єктів. 

СК 11. Знання сучасних вимог нормативної документації в галузі будів-
ництва. 

СК 15. Знання принципів проектування міських території та об’єктів ін-
фраструктури і міського господарства. 

ФКС 206. Здатність використання принципів і методів розрахунку об’єктів 

http://ep3.nuwm.edu.ua/23429/1/%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%A3%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/23429/1/%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%A3%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/23429/1/%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%A3%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/23429/1/%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%A3%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/23429/1/%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%A3%20%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4637
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містобудівної діяльності та міської інфраструктури (транспорт, благоустрій 
територій, інженерні комунікації та ін.). 

ФКС 207. Здатність прогнозувати кон’юнктуру ринку нерухомості і фінан-
сування містобудівних програм, інформаційно-правову базу з питань еко-
номіки містобудування та міського господарства. 

ФКС 208. Здатність виконувати економічний аналіз у процесі планування 
забудови, благоустрою, реконструкції, утриманні та експлуатації міських 
територій і об’єктів міського господарства, використовувати методи інвес-
тиційної оцінки містобудівних об’єктів та міських територій, які підлягають 
реконструкції. 

ФКС 209. Здатність контролювати технологію ремонтно-будівельних ро-
біт на об’єктах міського господарства. 

ФКС 210. Здатність в складі проектної групи приймати участь в проекту-
ванні об’єктів міського господарства та супроводжувати процес проекту-
вання містобудівних об’єктів. 

Програмні результати навчання 

ПРС 206. Вміти використовувати принципи і методи розрахунку об’єктів 
містобудівної діяльності та міської інфраструктури (транспорт, благоустрій 
територій, інженерні комунікації та ін.). 

ПРС 207. Демонструвати вміння прогнозувати кон’юнктуру ринку неру-
хомості і фінансування містобудівних програм, інформаційно-правову базу 
з питань економіки містобудування та міського господарства. 

ПРС 208. Використовувати економічний аналіз в плануванні забудови, 
благоустрою, реконструкції, утриманні та експлуатації міських територій і 
об’єктів міського господарства, використовувати методи інвестиційної оці-
нки містобудівних об’єктів та міських територій, які підлягають реконструк-
ції. 

ПРС 209. Демонструвати вміння контролю за технологією реалізації ре-
монтно-будівельних робіт об’єктів міського господарства. 

ПРС 210. Бути здатним в складі проектної групи розробляти проекти 
об’єктів міського господарства та супроводжувати процес проектування 
містобудівних об’єктів в цілому. 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і техніки безпеки і 
отримання первинних документів.  

5 

Тема 2. Ознайомлення з структурою містобудівної органі-
зації.  

5 

Тема 3. Ознайомлення з об’єктами будівництва містобу-
дівної організації. 

10 

Разом по 1 модулю 20 

Змістовий модуль 2 



6 

 

Тема 4. Праця у якості дублера майстра  містобудівної 
організації. 

10 

Тема 5. Ознайомлення з об’єктами містобудівної галузі 
регіону. 

10 

Разом по 2 модулю 20 

Самостійна робота (підготовка звіту) 40 

Захист звіту 40 

Разом по курсу 120 

 
РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА ЗВІТУ 

Звіт з практики повинен являти собою викладення набутих студентами 
на практиці знань в галузі проектного будівельного виробництва. 

В ньому студент повинен показати свою обізнаність з наступних питань: 
- описати структуру організації, в якій проходила практика; 
- охарактеризувати склад і обсяг виконуваних робіт та форми контролю; 
- методи виконання проектних робіт, форми організації і оплати праці 

працівників, висвітлити питання техніки безпеки і охорони праці. 
Звіт з практики є індивідуальною роботою студента, при його складанні 

використовується щоденник. Звіти, які складені до захисту не приймаються. 
Звіт має охоплювати такі розділи: 
1. Вступ. 
У цьому розділі вказують місце і строки проходження практики та її при-

значення, назву організації, її місце знаходження, відомчу належність. 
2. Загальні відомості про організацію. 
Вказати, що собою являють існуючі стадії виконання і видачі проектної 

документації, технічну нормативну літературу, що використовується та 
форми контролю. 

3. Індивідуальне завдання. 
У цьому розділі дається перелік та детальне описання індивідуальних за-

вдань, що виконувались студентом під час проходження практики, з відповід-
ними розрахунками та ілюстраціями. Прикладаються копії виконаних креслень, 
фотографії зібраного матеріалу та макетів, які виготовлені студентом та ін. 

4. Міркування про результати практики. 
У цьому розділі студент висловлює свої міркування про результати практи-

ки, про ступінь її користі, а також викладає переваги та недоліки в організації 
практики. Окрім того, студент повинен висловити думку про заходи, які могли 
б бути спрямовані на покращення при проходженні виробничої практики. 

У цьому розділі також доцільно показати громадську роботу, яку студент 
виконував на практиці. 

Звіт повинен бути написаний від руки чітким розбірливим почерком, або 
з використанням ПЕОМ з одного боку формату А4 з полями. Опис викону-
ваних робіт повинен супроводжуватись ілюстраціями у вигляді креслень, 
виконаних акуратно за правилами технічного креслення. В доповнення до 
них можуть використовуватись фотографії. 
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Забороняється вкладати у звіт листи, які взяті з проекту, пусті бланки, 
креслення та інші матеріали, що є не самостійною роботою студента. Не 
допускається здавати звіт з відхиленнями від даних вимог. В кінці звіту на-
водиться перелік використаної літератури. 

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. 
Аркуші звіту повинні бути зшиті. Обсяг звіту 25-30 сторінок (не враховуючи 
ілюстрацій). У випадку коли студент проходить практику в індивідуальному 
порядку, за угодою з підприємством зміст може складатись індивідуально 
з урахуванням угоди на цільову підготовку. 

Звіт повинен бути повністю складений у період проходження практики, 
розглянутий і підписаний керівником практики від організації, підпис якого 
скріплюється печаткою, та керівником від навчального закладу. До звіту 
прикладають щоденник практик з відгуком про роботу практиканта, належ-
ним чином оформлений та скріплений печаткою. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

ПР 02. Застосовувати базові професійні й наукові знання в галузі соціа-
льно-гуманітарних та економічних наук у пізнавальній та професійній дія-
льності. 

ПР 03. Демонструвати навички усного та письмового спілкування дер-
жавною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної 
взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівця-
ми в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації. 

Форми та методи навчання 

Керівник практики від ВНЗ проводить:  
1. Консультації студентів щодо виконання індивідуальних завдань та пі-

дготовки звітів;  
2. Поточний моніторинг виконання студентами-практикантами програми і 

календарного плану практики, перевірка безпечності робочих місць та ре-
жиму роботи практикантів;  

3. Екскурсій при відвідуванні баз практики.  
Керівник практики від підприємства: 
1. Проводить інструктаж на робочому місці. Консультації щодо виконан-

ня програми практики і написання звіту, екскурсії;  
2. Наочно знайомить студентів з виробничим процесом;  
3. Забезпечує фронтом робіт та спецодягом (при необхідності), переві-

ряє безпечність робочого місця та режиму роботи.  

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення мети та завдань практики студентам необхідно вчасно 
та якісно виконати програму практики, вчасно здати звітну документацію 
та захистити її.). Загальна кількість балів за проходження виробничої 
практики та оформлення і представлення звіту складає 100 балів. 

 Додатково див. Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ .  

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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Поєднання навчання та досліджень 

В процесі навчання здобувачі вищої освіти залучаються до реалізації 
наукових досліджень, зокрема за освітніми програмами спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія». Здобувачі вищої освіти мають мож-
ливість використання різних типів обладнання у лабораторіях навчально-
наукового інституту будівництва і архітектури при наукових дослідженнях. 
Результати наукових досліджень можуть бути використанні в майбутніх 
магістерських роботах, та бути основою виступів на конференціях і семі-
нарах, а також у статтях збірників наукових праць. 

Інформаційні ресурси 

Базова література 
1. Бабаєв В.М., Рищенко Т.Д., Завальний О.В., Линник І.Е., Чорноносо-

ва Т.О., Ткачук О .А., Гайко Ю.І., Мороз Н.В. Проектування міських 
територій. Підручник. Харків : ХНУМГ, 2019. – ч. 2. 544 с. 

2. Безлюбченко О.С., Гордієнко С.М., Завальний О.В. Планування міст і 
транспорт: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006.-138 с. 

3. Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст: Навч.посібник – Л.:Львівська 
політехніка, 2003. – 412с. 

4. Містобудування. Довідник проектувальника/ за ред. Панченко Т.Ф.-
К.Укрархбудінформ, 2001. – 192с. 

5. Ткачук О.А. Міське господарство. Навчальний посібник Рівне: НУВГП, 
2018. 244 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/10592/ 

Допоміжна література 
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ (Відо-

мості Верховної Ради (ВВР), 2014 № 37-38, ст.2004); 
2. Про затвердження Положення про проведення практики  студентів 

вищих навчальних закладів України затвердженого наказом Мініс-
терства освіти України від 08.04.1993, № 93; 

3. Концепція практичної підготовки студентів НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/5617/ 

4. Закон України «Про основи містобудування». URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2780-12  

5. Закон України «Про планування і забудову територій». URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-14  

6. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17  

7. Постанова Верховної ради України «Про Концепцію сталого розвитку 
населених пунктів». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1359-14  

Інформаційні ресурси 
1. Законодавство України. URL:  http://www.rada.kiev.ua/  
2. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua/  
3. Державний комітет статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/  
4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10592/
http://ep3.nuwm.edu.ua/5617/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2780-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1359-14
http://www.rada.kiev/ua
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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http://www.nbuv.gov.ua/  
5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6). URL: 

http://www.libr.rv.ua/  
6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). URL: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

7. Кафедра Міського будівництва та господарства. URL: 
http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-mbg  

8. Містобудування та територіальне планування / Науково-технічні 
збірники. – К.: КНУБА. URL:  http://library.knuba.edu.ua/node/86  

Всі навчально-методичні матеріали (силабус, методичні вказівки, на-
вчальні посібники, ДБН, ДСТУ, презентації, контрольні питання) вільно 
доступні на сторінці навчальної дисципліни в Навчальній платформі 
НУВГП: https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/view.php?id=8881 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку лік-
відації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/, за яким і реалізується право здобувача на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.  

Перездача модульних контролів здійснюється згідно з правилами 
ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti . 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни ві-
дповідно до політики оцінювання оприлюднюються на сторінці даної дис-
ципліни на платформі MOODLE за календарем: 
https://exam.nuwm.edu.ua/calendar/view.php?view=month&course=1661  

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на визнання (перезарахування) результатів на-
вчання, набутих у неформальній та інформальній освіті згідно з відповід-
ним Положенням: http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.  

Зокрема студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких 
навчальних платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, Futur-
?Learn та інших, для наступного перезарахування результатів навчання. 
При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час про-
ходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної дисципліни (освітньої програми) та пе-
ревірялись в підсумковому оцінюванні.  

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

Підприємства та організації міського господарства м. Рівного та інших 
населених пунктів. 

Правила академічної доброчесності 

Всі здобувачі, співробітники та викладачі НУВГП мають бути чесними у 
своїх стосунках, що застосовується і поширюється на поведінку та дії, по-
в'язані з навчальною роботою. Студенти мають самостійно виконувати та 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-mbg
http://library.knuba.edu.ua/node/86
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/calendar/view.php?view=month&course=1661
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подавати на оцінювання лише результати власних зусиль та оригінальної 
праці, що регламентовано Кодексом честі студента у НУВГП 
(https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj)  

За списування під час проведення модульного контролю чи підсумково-
го контролю, студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і 
у нього виникає академічна заборгованість.  

За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується 
оцінка відповідно до ступеня порушення академічної доброчесності.  

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок 
здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного аге-
нтства стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сай-
ту НУВГП – https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати практику без поважних причин. 
Якщо робочий день пропущено з об’єктивних причин, то студент має по-
передити керівника практики і виконати поставлені перед ним завдання. 

Консультації будуть у режимі онлайн за допомогою Google Meet або 
Viber у домовлений час зі студентами. 

Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 
ноутбуки, але виключно в навчальних цілях з даної дисципліни.  

У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність тощо). відпрацювати 
можна самостійно і під час консультацій, надавши викладачу реферат ле-
кції чи звіт практичного заняття після самостійного вивчення пропущеного 
заняття за матеріалами на платформі MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1661.  

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно з 
урахуванням змін у законодавстві України, наукових досягнень та сучасних 
практик у сфері будівництва і міського господарства.  

Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 
подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі. За таку іні-
ціативу студенти можуть отримати додаткові бали.  

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати окремі РН у вітчизняних та іно-
земних ЗВО (через проходження окремих освітніх компонентів або серти-
фікованих програм у статусі зарахованого слухача), і такі результати на-
вчання також можуть бути предметом визнання. Більше інформації про 
академічну мобільність у Положенні про академічну мобільність учасників 
освітнього процесу НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ та Порядку пере-
зарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності 
в НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 

 

Відповідальний за другу  

виробничу практику        Ліпянін В.А., к.т.н., доцент 

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1661
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/

