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1. зАгАльн| шоложшння
|{рощама буд|вельно-технолой.цто| прак|ики д'|я сцдетгг|в 3-го чрсу напря\щ

п|дготовки 6.060|02 <Арх|тетсцры 1нституц аеропорт|в ск]1адена на основ|
навч€шьного гш{ану - ]\ъ РБ-5-6.060102112, з€ттвердкеного рекгфом ун!вершгегу
22.02.20|2 р.

|{рощама буд|вельно-технолог|чно| практики е основним навч€|"льно-
методичним документом для студент|в-практикант|в та кер|вник|в практики.".

3а навч€}пьним планом напряму п|дготовки <<Арх|тектура) трив']л|сть
технолог1чно| практики ск.]тадае всього |62 години з них 108 годин
|ндив|дуальна робота| 54 години - самост1йна.

1.1. 1![!сце буд1вельно-технолог1чно! практики в систем! профес1йно|
п!дготовки фах1вця.

[анапрактика е теорети!{ното | пракгитно1о осново1о д'|я майбупт|х фах|вц1в
в набутт| навик|в в област1 буА1вельних 1 оздобл}ов€ш!ьних роб|т, ум|нн1
самост1йно вир1тшувати технолог|нн| завданн\ практична апробац|я знань та
вм|нь майбутнього фах|вця в реальних умовах.

1.2. Б!домост1 щодо напряму п1дготовки.
Арх|тпектпура - один з найдавн|тших вид|в д|яльност| лтодини.

Ёавчання на напрям! <Арх|тектура) це освосння единого комплексу
р|зних дисципл|н, як| да1оть глибоке розум!ння вс|х процес|в, пов'язаних з
я{иттям 1 д|яльн|ст}о л}одини. Арх!тпектпор - це ф|лософ, психолог' еколог,

працтовати у будь-як|й

ф|рм1 п|д кер1вництвомарх|тектурн1й та буд|вельн|й орган1зац|| чи
профес1онал|в.

Розвиток арх|тектури не завертпений. 1снус велика потреба у см!ливих,
|н|ц!ативних' висококвал|ф|кованих спец|ал|стах' здатних творити арх|тектуру
майбутнього.

13. Б!домост! про бази практики.
фган|зац1я та навчапьно-методи:{не кер|внитцво ! виконантля прощ€|ми

бул|вельно-технолог!чно| практики забезпенуе кафедра м|стобудування. {о
кер!вництва практико}о студент|в з€!луча}оться досв1дчен| вик.т!адач| кафедри.

1нформац|йло-мсгоди(1но}о базото для буд!вельно-технолог|чно| практики с
|нститщи |/крЁ{1цив|льс|льбуд, 1{и|в3ндвп, Ё{проекщеставрац|я.

|!ракгика зд|йстшосться безпосеред{ьо на буд|вельн[о( мафаняик€!х зведенн'[
бул|вель | споруд.
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€цдетгпа мощдгь самост|й{о' з дозволу кафедри , п!д|брати дг1я себе м|сце
пракгики та защопонувати його дя використ!|нн'{. |{ри цьотуту мож.,1ив| об'екги
пракгики м€!}оть в1дтовйап,т су{асному р|втшо буд|вельного виробництва.

\.4. {1л!' як1 повинен досягнути практикант п;д час проходя(ення
практики.

9 процес! буд|вельно-технолог|чно| пракгтлсл сцденти м€|}оть вивтш|гиумови
зд|йснентля буд|втшп1гв4 арх|текцрно-консщуктивн1 р|тпет*ля будттшс|в, характерисппу
застосован!п( матер|ал|в, технологй виробнищо< процес|в та :х взасмозв'язок, )^/1ови
безпе'*того виконант{'{ роб|т та охорони н€вко.т1и1;|нього середовищц набутизаг€|льн!о(
практи!{них навичок су{асно| технолог|| зведення 6удинк|в та споруд' роз11|ирити
св|й техн|чттий щщоз|р та одержати досв1д використан}#1 набупос в ун1верситет!
теорети!1н![( зн€}нь дтя розв'яза|+{я пракгищ{!о( завд€|нь на виробництв|.

2. оРгАн|зАц1я тА кшР|вництво Буд|вшльно_
тшхнологг|нопо пРАктики

2.1. Фрган1зац!йн!питання.
[о початц практики кер|вники практики в|д ун|верситец знайомлягь

сцденг!в-пракпакант|в з нак€вом рекгора ун|верситету про проходя{енн'{ проектно?
практики, !1 прощамото | п|д п|дпис проводять |нсщуктаэк про порядок
проходженн'{ практики та |нсщуктаэк з охорони прац|, щод0 поперед)кення
нещасних випадк|в.

€цАентапл нада}оться ч|тк| методи(тн! рекоме:цац|| про процес проходх{енн'{
практики, |ндвфа_гьй завдання, ознйошпоготь тх з пл€:ном-щаф!ком прходкен1{'{
пракп4к14.

€гпуёентпш повшнн]:

- вив11ити та дощ!ду1увы[иоь правипа з охорони пРащ;
- нести в|дпов|дальн1сть за виконану роботу | пору1шення правил

трудово| дисципл|ни;
- у повно11уту обсяз| виконрати вс| з€шданн'{' передбанен| прощамо}о

практики, | вказ|вки !т кер|вник|в;

- свосчасно п1д1уувати зв1т за результаталшт гракпдс..1.

|{орутшен}{'т початц проходження практики' встановленого нак€шом ректора
ун|верситету' категоринно забороняеться.
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2.2. 0фв'язки кер!вни[€ практики вй бази практик.
1{ер|вник практики при п|дготовц! до проведенн'т проектнот практики

зобов'язаний:.
- ознйомупися з прощ€|мого практики' вивчити необх1дну навч€шьно-

в}кити' за

методичну документац!}о та отримати в1д зав1дувача кафедри вказ|вки щодо
проведення практики;

- проконтрол}овати п1дготовлен1сть 6аз практики та
необх|дн|стто, потр1бн| заходи щодо |1 п|дготовки;

- по3наиомитися з1 сцдентами-практикантами) п|дгоцвати с11иски
академ|чних щуп, вид|лити командир|в груп;

- зд|йснити вс| орган|зац1йн| заходи перед початком црактики: провести
п1д розпис |нсщукгаж з охорони прф, встановити частам|сце збору сцдеттг|в;- ву|дати сцдентам !ндив|дуальн1 завданн'{' методиин| рекомендац1!| тощо;- про|нфоршувати сцдетгг1в про систему зв1тност| з практики, лрийлхц на
кафедр!: под€}н.#т викон€!н[о( |ндив|дуа-гтьних завд€1нь' тощо.

22. Фбов'язки кер!внипса практики вй ун!верситету.
|{й час цроведен}б{ прак|шс{ кер|втшшу вй ун|верггегу необх1дло:

ознайомити сцдетш|в-практтакант|в з нак€вом ректора ун|верситец про
проход)кенн'{ проектно? практики' та!: прощамото;
провести 1нсщуктаж про порядок проходт{енн'! практики та 1нсщуктая< з
охорони прац|;
видати сцдентам |ндив!дуальн| завданн'{, методитн| рекомендац|}, тощо;
про|нформувати сцдент1в про систешту зв|тност1 з пракгитот, прийняч на кафедр1:
подан}ш{ виконан|о( |ндив|дгальних завдань' тощо.
вести табель сгуденш}1\&1пракг1ди;
контрол1овати виконання студентами правил внутр1тшнього розпорядку 6аз
практики;
надавати сцдентам необх|дн| консультац1| з питань проходкенн'1 практики та
оформлення зв1ту;
подати зав|дувану кафедри у в|дпов|дност1 щодо спец|ал|зац|| письмовий зв1т
про результати практики |з заува;кеннями | пропозтлд1яшти щодо пол|гпленття !т
орган|зац1| та проведентш{, ят<утймае збер| гатися на кафедр|.

2.3. Фбов,язки студент!в.
€цАенти зобов'язан|:

- о.знайом|1тисяз прощ€1мо1о практики;
- пройти |нсщукга:к з охорони пРац| йд особисттй п|дтис;
- ск-т1асти к€|"пендарнийплан-щаф1к проход)кення практики;
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- виконувати вк.в]вки кер!вника практики;
- дощимуватись плащ/' п|дготовленого | затверАженого кер|вником

г1рактики;
_ систематично п!двиш1увати св1й профес|йний фаховий р|вень;

п|дготувати зв|т про виконану роботу;
п!сля зак|нчення практики подати на кафедру зв|т про проходх(ення

практики та захистити його.

3. зм!ст пРогРАми Буд|вшльно_тшхнологг|но[ пРАктики.

3.1. 1![ега практики.
Р1отото буд|вегьнотостолог!.+то| цр€!к|ики €:

- ознйомлення отудешг|в з су{асними метод€|ми, форматтшл орган|заф! |

знаряддям прац| в област| буд1вельнтос | оздоблшов€1]1ьн|о( роб|т;
- оформлення |нтер'ер|в щомадських | житлових буд|вель;
- викон€}н1{я роб|т по благоусщото.

3.2. |оловн1 3авдання буд1вельно_технолог1чно[ практики.
[оловним завданням буд1вельно-технолойчно| практики с надбанътя

сцдент€|ми зн:!нь нов|тн|х технолоЁй | матер|ал|в, що з'явишася на в|тттзняному

р1ш{1у остагшт|м часом.

} процес| пракплтса сцденти зобов'язан| вт.твчттги настугпт| зага.гтьн| | спец1альн|
пит€1н}{'т:

- зап!]1ьн| умови зд|йсненття роб|т по обробц| фасад|в | |тггер'9|в, благоусщото;
_ Фх1текг)рно_конщрукглвн1 | ддзайтерськ! р|тпетшля;

- прок!дкег*тя буд!вельн]}( роб|т.
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]\ъ

п/л
3иди д1яльност1 [одшти

1!'4ш!щшън! садосг!Ёй

1. Фзнайомлення з прощамо}о практики. 1 0

2. |1роведення |нструкта)ку з охорони прац|. 1 0

-). Фзнайомлення з сщуктурою б.ш практики. 10 0

4. Бивчення техн|чнот характер истикр1 об,скц практики;
Арх|тектурно-буд|вельне | дизайнерське р|тшення об'екта;
(онсщуктивна характеристика об'екта .

20 10

5. Ана-гл!з | оц|нка об'скта з точки зору арх|текцрно-
планув€ш1ьного р|тпення, застосрант{'{ консщукц1й |

матер|щ|в.

20 \7

6. 15 7

7. Фзнайомлення з буд|вельним майдантиком' розта1шранн'{
на ньошту об'ект|в буд1вництва. 3робити схеми будгенплану
з нанесен1{'1м розм|р1в.

15 5

8. Фзнайомленн'1 з методами виробництва основ"'^ 
"'дБбуд|вельних роб|т.

15 5

9. |{|дгоцв ання та 3ахист зв|ц про буд|в.,""'-'.***|"'у
практич.

-11
10

Бсього: 108 54

3.3. |1лан_граф!квиконанняпрограмипрактики.

3.4. [ндив1дуальн! завдання.
1ндив!дуатгьн| завдання вида}оться студентам з мето|о надбання ними п|д

фя п|двищенн'{ ефективност1 буд|вельно-технолог|чно| практики студентам
видак)ться |ндив|дуа-гтьн1 завданн'1, як| повинн| м!стити узаг€]"льненн'{ нових
технолог]й | метод|в зд|йснення роб1т по оздобленнто фасад|в та |нтер'ср1в,
благоусщощ. }*процес| практики завдання конщетизуеться ! утоннтосться.

9 процес| буд1вельно-технолог|чно| пракгллса'сцденти м€|}оть ву|+тш|тиумови
зд1йсненття буд|втпшцгва, арх!тетсурно-консщукгивн| р|тпет*ля будттлк|в,
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характерист]ду застосован1п( матер|ал|в, технологь виробЁш{ч1о( щоцес|в та 1х
взаемозвизок' умови безпе.штого викон€}нн'[ роб|т
середовиш{ц на6ути заг€шьн]п( практи1{них нави1{ок
будинк|в та споруд' розшп4рити св!й техн1чштй

та охорони н€вколи111нього

сг{аснот технолог1? зведенття

щугоз1р та одерх(ати досви
використан|{'1 набу{их в ун|верситет|
завдань на виробництв|.

теоРтш{н1о( 3н€|нь ш{'\ розв'яз€)нн'{ прак|и1{н1п(

3.5. [ематика 3анять та екскурс;й.
у пер|од проходт(ення практики проводяться заняття по методиц|

зд1йснення оздобл}ов€|льних | |нп:их роб1т, що проводяться на об,сктах нового
буд|вництва або, що п|дляга!оть комплексн|й реконструкц1|.

?еоретинн| заняття закр|плятоться практичними навичками з присвоенням
в1дпов1дно| квал|ф|кац1|.

} пер|од пракгики дг1я студетш|в мощдгь проводитися ексщрс|| на буд|вельн|
об'етспл, розт€}1шован| поблштзу м1сця пр€1ктики, йознайомлтенн'{ з тими р|тшеннятлитавидамтироб|т, як| в!дсупл| на м1сц| прак[ики' а такох{ спец1а-гьн1лекц|!.

Бксцрс1!: та лекц|? м€!}оть розщивати перспективи розвит1у буд|вництва та
роз!1|ир|овати знання студент|в.

у процес| практики студенти зобов'язан| вивчити
питанн'1:

3аеа:тьн1 улоов ш зё]йсненгся буё!вн шсцтовш

фя цього студентам потр1бно ознайомитися:

наступн| загальн1

- 1з 4щл|н|сщативно-техн1чного ат|арац буд1вельно| дйьниц|, зосновними обов'язками виробтпгто-техн|.плто< прац1внт'с!" (у"зв|т1 пощ1бно н€вестисхему побудови апарату);
_ |з буд|вельнт'шл майдат+тиком' розтапув€|нн'{м на ньощ/ об,екг1в буд|внищгва,|нвентаргшо! мобйьнтос або збфно-розой'.',, будитшс1в та споруд, скгтад|вконсщукц|й, деталлей' буд|вельн!п( матщ1а_'т1в' автомоб1льнто< дор1г | залт1зничнто<койй' ти]!1часов]'п( водопров|дпо< мереж' улашгуван}б|м протипох{ех(ного

водопостач€!н}1'{' елекгромере>к, телефонного зв'язц та |н. 3робттги схеми 1 зщисовтстбуд1вельного генер€!]1ьного гш{ану з н€!несенн'.м розмф|в;- з |снуло'шпла на буд|втлпщв| виробгшгшшша .'1д.'р"*"*, прод:кц|ето' щонип4и випускасться' вид€|ми та потул<н|сшо обладнан}{'{, варт|стто одтнттд| продукц1|;'- |з способамтутзагот|вгт] буд|вельнтос 'фй;" '' д'"'.й !х на буд1вельнтймафаннтак, пр€вил1€!ми пр:айлалт*я, способами сю1адан1{'{, збер!гал*тя, Фл|ку,списування матер|ал1в за затверд}кеними нормами;
- |з буд|ве']1ьними ма11|инами, 1{Ф застосову|оть ся) та тх комгштектами' ос-новними пФ:}мщрами м€|]11ин' умов€}ми :х застосуватштя, експлуатаф| та оренд{;- 1з щанэпортними засобами, обладнатцй | мапптлташги дбт горизонт€шьног0 тавертик€шьног0 тр€|нспоргув€ш{1{я буд1вельнго< матер|ал1в, нап|вфафгпсат|в, деталей |конструкц1й;
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- !з планом заход!в буд|вельно| орган|зац|| щодо п1двищен}{'{ прощ/ктивност|
прац|' зн1,0кенн'{ матер|алоемност1' ваРгост1 та п|дрищенн'т якост1 буд|вельшо< роб|т;

- з умов€)ми охорони прац| та побуц роб|тник|в.
о-конс!?'р)\к!пшвн1 р1шлення об | скгпй пракпш]с

фш грого сгуде1{ги повинн| вивчити;
- техн|тпу харакгери9гищ об'скга пр€1к|ики (признанення, поверхов|сть'

чбатуру, 11лошц/ забудови та |н.), варт|сть за ко1шторисом (загальна, щб|иного метра'
квадратного меща);

- арх1текурно-буд|вельне р|тпення об'екга (фасади, 11'1ани' розр|зи);
- консгрукгивну хФактеристиц об'скга (фундамеггги, ст|ни, перегордки,

сходи' перекриття' покриття та !н.).
крм того' сцденти повинн| дат[4 короттсай алтал|з | оц|нщ об'екга практики з

точки зору о-г|]1анув€}льного р1тшення, застосован!о( консщукц|й та
матщ|а"гт|в. 3'ясрати |ру[1141{'|, якшдо вони е) та зм|ст в|.цигтень в|д проекгного
арх1текцрно-конструктивного р|ш:ення.

Бшконангоя роб!тп.
фля цього сцдентам необх!дто з'ясрати:
- метод{ вирбнл.шцгва основн|[( вид1в буд|вельтпо< роб|т (землтлшос' цеш1ян1оь

за-гл|збетонн|пь пов'яза}шшо( з монт€ркем консщукц|й, пощ|вельн[о( | оздоблповашьнто<);
особ.гшавост| потокового виконан|\яп1дготовчтосрб1ц зведен}!'{ пфеттшпо< консгрукц|й
та в.]1.!шгц.ват{]1я назештно] часттд11и будатпс|в | споруА, оргшл|защ!то робоних м|сць !
встановити:

1) стотад та обов'язтсл роб|ттпак|в ланок | бригад;
2) |нсщументи' |нветшар, обладнання 1 малптни, що застосову[оться;
3) фронт рб|т (факгишп.ти та занормото);
4) засоби роботи фттташт або ланки роб|тник|в р|знго< тсвал!ф1кацй та

спец1ашьностей (виконати зарисовки робоного м|сця' грисгбсувань та засоб1в
роббти);

3.б. €писок рекомендованих д)[(ерел.
1. [ехнолог|я буд|вельного виробництва: |{!дручник / Б. 1{.{ерненко, й.

[. {рмоленко' г. м. Батура та |н.; 3а ред. Б.1{.9ерненка' &1.[.9рмоленка. - 1(.:
Бища 1!]кола' 2002.

2. 1ехнология строительнь1х процессов / |!од ред. Ё.Ё..{анилова. - й.:
Бьтсш:ая {школа' 2000.

3. -}1итвинов Ф.Ф., .[!ягшенко Б.А. €троительньте работьт: !ля студентов
строительнь1х ощядов.- 1{.: Бьтща 1пкола. [оловное издательство' 1986 г.- 263о.

4. (авйовский в.в., Болотских Ф.Ё. Ремонт и реконсщукция ща)кданских
зданий. - {арьков: Батерпас, |999. - 380 с.

5. 1ехнология строительного производства | [{од. ред. Ф.Ф.[итвинова'
}о.и. Бел{кова. - 1{.: Бища 1школа, 1985. - 480 с.

6. |{рощама та методичн| вказ|вки до самост|йного вивчення дисципл|ни
,,|ехнолог|я буд|вельного виробництва'' длястудент|в спец|альност1 6.092|00 -
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,,|[ромислове та цив|льне буд|вництво'' / }кладач|: Ф. Ф. [асвой, в. п. Р1атох|н,

1. Б. 111умаков. _ )(.: хдтуБА,2007 . - 25 о.

7. \амзпн с. к., 1(арасев д. к., 1ехнология строительного производства.

1{урсовое и дипломное проектирование: уч. пособие. _ 1!{.: Бьтсш:ая 111кола,

1989.
в. дшн А.3.1_5-95. <фган|зацй буд|вельного виробництва)>. - к.:

!ержкомм|стбуд }кра!ни, \996.
9. дБн А.1.1-1-93 <€истема стандарти3ац11та нормування в

буд!вництв!>>. - 1{.: [ерхскомм|стбул }ща!ни, \99з-

10. сги|11ш4_80*. <1оспка безопасносги в сгрите]1ьс{ве).- ]у[: 1щгц 1989. -

3ААс.

4.3в|т з пРАктики
4.1. |нформац|я про порядок пйведення п!дсумк!в практики

|{|сля зак|нчення терм|ну практики сцденти оформлятоть письмовий
про виконання !| програми та |ндив|дуа-гтьних завдань.

Аляу3аг€}'1ьнення матер]алу, наг|рацьованого студентами п|д час практики |

п|дготовки зв|ту, програмото передбачений час у останн| два - три дн| практики.

4.2. Форма зв1тност! (обсяг зв!ту, перел!к основних розд!л1в та'п1 зм!ст)
3в|т повинен мати тицльний аркутп та зм|стову частину' з обов'язковими

рисунками технолог|чних процес|в виготовлення та застосування буд|вельних

конструкц|й, вироб|в та матер|ал|в.

3м|стовн а части\|а зв|ц мае ск-]1ад атися з таких розд1л1в :

1. {арактеристика бази практики.
2. 3м|ст та результати виконанн'т роб|т.
2. 1 . Робо^[а загштан-щаф|ком практики.
2.2 . |ндив|дуальне завдання.
з. 3м|ст навч{}льних занять.
4. Бисновки та пропозиц||.

3в|т мас бути вик.]1адений стисло' конкретно' грамотно у в|дпов|дност] |з

запланованими строками | оформлений ъта арку1пах стандартного формац 3

наскр|зното нумерац|сто | обов'язковим врахуванням (сскд, спдА, тощо).

€тудент ставить особистий пйпис | дату написанн'{ зв|ту.

.(о зв|ц дода1оться еск|зи' кресленн'1 виконанн| сцАентом п|д час практики.

,{одатки }.-хсуть бути перет1летен| як у склад| основного зв|ту, так | окремим
томом.

3в|т з практики з€жищасться сцдентом (з диференц1йованото оц!нкото) в

ком|с||' призначеното зав|дувачем кафелри.

зв|т
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4.3. Форма оц1нювання проход)!(ення практики
|{рактика оц|н!осться в|дпов|дно до |{олоэкення про рейтингову систему

оц1н}овання знань та практичних навичок' здобутих студентами п!д час
г|роходження буд|в ельно-технолог|чнот.

3в|т з практики 3ахищаеться сцдентом в ком|с||' призначен!й
кафедри.

[о склащ
груп.

зав!дуванем

ком|с|] входять кер|вники практики' вик.]1адач| кафедри' к)фатори

1{ом|сй працк)е в два останн| дн| проходх{енн;{ практики.
|!|д нас захисту студент мае охарактеризувати особисто виконату робоц,

критично оц1нити чинну пр€}ктику' пока3ати знанн'т з теор|| | практйки та
орган|зац|| роботи на баз1 практики. 3апропонувати | довести общунтован|сть та
доц1льн|сть сво|х пропозиц!й щодо вдоскон€шенн'. практики.

|{|сля з[}хисту зв|т стуАента збер|гасться на в1дпов]дн|й кафедр| протягом
одного року.

|{ри оц|нц| п|дсумк|в роботи сцдента_практиканта ком|сй бере до уваги:
_ повноц виконання прощами практики;
- зм1ст, як|сть оформлення | терм|ни представлення зв1ц;
- час перебування на практиц1 (прибуття та в!дбуття);
- характеристи1ч (вйцк), видану сцденц кер!вником в|д бази практики.
0ц|нка за проходження буд|вельно-технолог|чно? практики вноситьс я до

зал|ково-екзаменац|йно] в|домост1 та ставиться в зал|кову *"'ж*у сцдента за
п|дписом кер|вника практики в1д ун|верситец.

€туденту, який не виконав прощап/{у практики з поважних причин'
п|дтвердхсених документ€}льно' мох{е бути надане право ]т ''"16р"'.'проход)кення за 1ндив|дуалльним граф|ком з ф|нансуванням ус|х витрат на ![
орган|зац|то та проведенн'{ ф|зинними чи к)ридичними особами за окремим
ко[пторисом.

€туАент, який не виконав програ1шу практики з непова)кних причин або за
п|дсумками !т повторного проходження отримав в ком|с|} 

"".'д'"йьну оц|нку,
в|драховуеться з ун|верситету.

4.4. |нформац!я про п!дсумки практики
(ер|вник практики в!д ун|верситец за ]| п1дсрлками\ЁР1вник |1рактики в1д ун1верситец за ![ п1дср{ками подае зав|дувату

кафедри письмовий зв|т |з заувая<еннями та пропозицйми щодо вдоскон€!пенн'[
орган1зац11 та проведенн'{ практики стуАент|в

3в1т кер|вника практики збер!гасться на кафедр| протягом щьох рок|в.
|{|дсумки практики обговортототься на зас|данн! кафедри п|сля !{ зак|нчення.
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АРку!ш ознАйомлвння з окумшнтоги

(Ф 03.02 _ 01)

(Ф 03.02 - 02')

смя нАу
пп 10.0!.07 -01-2о12

€тор. 13 |з |4

"}\ъ

прим

1{ули
передано

(п1дрозд1л)

!ата
видач1

п.1.Б. отримувача |{1дпис
отримувача |1рим1тки

,6 2/.ру.Б
/7о#е-о*-.о- о'6' -)+,_(-/

|1р1звилце !м'я :-то-бат'ькс'тв]
|1|дпис

ознайомлено]
особи



€истема менеджменту якост!.
[1рограма

Бул|вельно_тех нолог!ч но? практики

1|.|ифр

документа
смя нАу

пп 10.01.07 -01-2012

€тор. 14 !з !4

АРку|ш РшсстР [ рввпзт|

АРку|ш оБл!ку змгн

(Ф 03.02 _ 04)

(Ф 03.02 _ 03)

|1р1звище |м'я по-6а'гьков]

,\!
зм!ни

.}ф листа (стор|нкгт) |1!дпис
особи,

яка
внесла
чъл]т+0

Аата
внесення

зм1ни

Аата
введення

зм!ни3м1неного 3ам1неного Рового !^"',;
/ ,'274?2"- 2/+ат #,

/'

1

*--|

(Ф 03.02 _ 32}
ння зм[н

|11дпис {н];д1;ши. пр|звище

}згоджено



нАц{ ог{А ль[1утй Ав 1Ащйшд7 ун1в вР с итв т
1нститут аеропорт!в

(афедра м1стобулування

€истема менедх{менц якост;

поло}[{вння

про рейтингову систему оц1нтовання знань та практичних навичок' здобутих
студентами п|д час проходх{ення буд1вельно-технолог1чно| практики

[алузь знань: 0601 <Буд1вництво та арх1тектура)
Ё[апрямп|дготовки: 6.060102 <Арх1тектура>>

(урс-3 €еместр_6

}кладан|: Ф.9емак|на ё (а-<- ((

-

[Ф.Бовченко ф::д ( #>> аз

2*, о3 2013 р.

20|3 р.

|1олохсення обговорене на зас|данн1 кафедри м|стобудування
протокол ],[, { в1д << /! > оз' ' '2013 

р.

3ав!дуван кафедр " Р. /е?,-ю. 9емак1на < 2ъ

узгод)кшно
Б.о. директора

с2- ("'- Ф. 9емак|на
" 2?' 'о3-2013р.

2013 р.

!{и!в 2013



3агальна характеристика буд!вельно_технолог1чно[ практики

9сього годин -162
1ндив|ду€|-]-1ьна робота _ 108
€амост|йна робота _ 54
!иференц|йований за-гт|к - 6 семестр - 1 модуль

!анапракгика € теор9ги!{но}о | пракгишто}о осново}о шб{ мйбупт1х фах|вцБнапрлц 6.060102 ''Арх|текгра'' в набутт| навик|в в област1 буд!вельних |
оздоблгов€}льних роб!т, ум|нн| самост|йно вир|штувати технолог|нн1 завд ан|1я'
практична апробацй знань та вм|нь майбутнього фах|вця в ре€}льних умовах.

РшйтинговА систшмА оц!нповАння нАБутих
студшнтом 3нАнь тА вм[нь

Рейтингова система оц1тповання (Рсо) п|дсрлЁв практики с нев|д'емното
с101адово}о !! прощами.

1!1етото Рсо е визначенття р|вня набщто< сцдентом зн€|нь' ум!нь, н€вичок таякост| викон€}н}{'{ ним практич}{'о(, |ттд,твфальнтос завцань, в|дпов|дно допрощами пр€!ктики .

|{ротягом навч€шьного ро}у розроблене кафедрото <|!оложенн'{ про Р€Ф
п!дсумЁв науково-досл!дно? грактики>> зм1тшовати не мо)кна

Р|тпення щодо метод{ки розрахутпу рейтинговто< оцйок з буд|вельно_
технолоЁчно? практики '' .'р*'ц".'|в-:х викщиста\+!я щтйняге кафедрото з
урахуван}{'гм виду та спегщф|ки пракгики.

|{рактинн| завдання, !{Ф викону|оться студентами п1д нас буд|вельно_
технолог1чно? практики, ск.]1ада}оть один навч€1льний модуль.

Фц1нтованн'г окремих вид|в завдань' що викону}оться студентами п!д иас
практики, зд1йснто1оться у 6алахв|дпов|дно до табл.1

1!1аксимальн| величини рейтингових оц|нок за
роб|т у 6алах ви3начено з урахуванн'{м значимост1
чинник!в.

виконанн'{ окрем!о( вид1в
цих вид1в роб1т та |нтших



]\ъ

л|л

Биди роб|т по модул!о
!1аксима_гтьна

к|льк|сть
ба-гл|в

1

Фзнайомлення з прощамо1о практики' складанн'| та
узгод}кення його з кер!вником план-щаф|ку !1
проход)кення' отримання завдання.

2

2. |!роходхсеннц |нсщуктахсу з охорони прац|. 2

-). Фзнайомлення з сщуктурого бази практики.
1

4.

Бивченгтя техн|чно| характеристики об'скц практики;
щх1тектурно-буд1вельне | дизайнерське р|тпення об'екта;
консщуктивна характеристика об'скта .

2з

5.
Анал]з | оц|нка об'екта з точки зору арх|текцрно-
планр€!пьного р|шлення, застосуванн'{ консщукц|й 1

матер|а-гл1в.
10

6.
Фзнайомленн'т 3 заг€!.льними умовами адм|н|сщативно_
техн|чн9го апарац буд|вельнтос д1льниць.

10

7.
Фзнайомленн'{ з метод€}ми виробництва основнтл< вид|в
буд1вельнго< роб|т.

10

8. Ёаписання реферац, 30

9.
[!|дготув ання та захист зв|ц про буд|вельно-технолог|нну
практику ( мо4гльний конщоль). \2

усього 100

9 ц1н го в ан ня о кр ем сас в ш0 1в пр акш шч н слэс з ав 0 ан ь
1аблиця 1

Биконаний вид навч€ш1ьно| роботи зараховусться студенц, якщо в|н
одер}(ав за нього позитивну оц|нку за нац|он€ш1ьно!о 1шк€|ло1о в|дпов|дно до
табл.2.

-$,ктцо студент виконав та захистив завдання буд1вельно-технолог|чно?
практики поза встановлений терм|н з неповат(них причин' то максим€}пьна
величина рейтингово| оц|нки в балах, яку мо)ке отримати студент за
ре3ультатами захисту, зменпц/еться на один - два 6а;ти у пор1внянн| з
наведеното у та6л.2.

1|1трафн| ба;ти мо)куть нараховуватисъ студенту ' нащ)ик.т1ад' за
несвосчасне виконанн'{ |ндив|дуалльних завдань' пропуски робоних дн1в,
пору1пення прийнятих на баз| практики правил внутр1:пнього розпорядку'
правил охорочи прац1, протипожеэкно| безпеки та виробничо| сан|тар|| тощо.

3ахи6т зв|ту зд|йснтоеться в ком|с!|, яку очолтое кер|вник практики в1д

ун|верситету.



!{онщольна модульна рейтингова оц|нка визначаеться (в балах та за
нац|она_ггьното тпкалото) за результатами п!дготовки та захисту зв|ту 1

зд|йснтосться за табл.2.

Б10пов]йн!споь рейпошнеовосх оц!нок 3ш вшконання окре,/|/'шх вш0!в роб]гп
у ба;тах оц!нкало за нац1она]'ьно!т !['к(у'о!{)

\аблитц 2

Бона визначаеться в ба;тах, виходячи 1з 100-бально| тшкали' з наступним
перерахунком у оц|нки за нац|онально}о 1шкало1о та 1шк€ш1о1о вст$
в|дпов1дно до <<?имчасового поло)кення про рейтингову систему
оц|нтовання>>, затвердженого нак.вом ректора в|д 15.06.2004 !'{у|22|од
(табл. 3).

|{|дсумкова рейтингова оц|нка з практики
виконання вс|х вид|в роб|т,
модульного контрол}о.

передбанених
дор|внтое сум| оц|нок за

прощамо}о практики та

Бивчення
техн1чно|
характеристики
об'екту

Ёаписання
реферату

Фзнайомлення
3 методами
виробництва

|{1дготовка та
захист зв|ту з
практики

Фц1гтка за
нац1она-гтьното

1шка-т1о1о

20-2з 27-з0 9-10 \\-\2 Б|дм|нно
\7-20 22-26 7-9 9-10 .[1обре
\4-\7 \8-22 6-7 6-8 3адов!льно

йентпе 17 йентше 18 Р{ентпе 6 1!1еншле 6 Ё{езадов|льно

Рейтингова система оц|нговання (Рсо) з практики не передбаиае
оформлення в|домостей модульного конщол}о. [ля оформлення п|дсумк1в
практики обов'язковими е ли1ше в|домост| семесщового контрол}о.

|{1дсумкова рейтингова оц|нка з практики в 6алах, за нац|он€ш|ьно}о
1шк€|по}о та за 1пк€}по}о вст$ заноситься до зал|ково-екзаменац|йно] в|домост|
семестрового контрол}о' навча]тьно? картки та зал|ково| книэкки студента.

|[риному, у за-гл|ково-екзаменац|йн|й в|домост| заповн}оеться ли1ше
колонка <|||дсумкова семесщова рейтингова оц|нко> в балах' за
нац1ональното 1шк€!"ло}о таза1цк€}ло}о вст5 (!одаток ).

йодульн| рейтингов| оц1нки, як| мох{уть бути передбанен1 Рсо,
повинн| розг]ш{датись як складов| п|дсумково| рейтингово| оц|нки з практики
| до в]домост| не заносяться.

!о за_гт|ково| кни)кки та навчально? картки студента п|дсумкова
рейтингова оц|нка з практики заноситься' наприклад, так: 96/Б!0ло./А,
8 5/! о бр е/Б, 7 7/! о бр е/€, 693 аё о в./|, 6 1 /3 шё о в/Ё тощо.

|[|дсумкова рейтингова оц|нка студента 3 практики враховуеться при
обчисленн| за встановлено}о процедуро}о його семесщового рейтинц,

6.призначенн1 стипенд11 тощо.
|{ерескладання позитивно| п|дсумково| семесщово? рейтингово| оц|нки

3 мето}о !? п!двищення не дозволяет.ься.



|[|дсумкова семестрова рейтингова оц|нка в балах, за нац|он€}льнок)

1шк€|"ло!о та за 1шк€ш1ото вст5 заноситься до за-гт|ково-екзаменац|йно| в|домост|,

навч€ш1ьно| картки та зал[ково[ кних<ки студента у в|дпов|]|ност| до табл.3.

Б1\пов|ён1супь п1ёсу:ооков'!х семес!пров1!х рейпэшнаоволх ощ1нок у ба':оах

ощ1нкшм за ншщ1она]'ьною !''ка./.ою !па !1/ка]'опо Б€7$
\аблитла 3

Бс| умови рейтингово| системи оц|нтовання доводяться до в1дома

сцАент|в на початку проведення практики | залитпаготься незм|нними

протягом ![ проведення.

€туденти своечасно |нформук)ться про вс1 ощиман| рейтингов! оц|нки.

Бир|тшент|я|1\4тання щодо статусу студента, який не виконав прощаму

практикц € тих чи |нтцих причин' зд|йснтоеться в установленому порядку'

в|дпов|дно до <<|[олот<ення про порядок орган|зац!! та проведення практик

студент|в)' затверд)кеного ректором ун|верситету 0 1 .03.200 1 .

Фц|нка
в балах

Фц|нка
за

нац|ональнок)
1шк€!по}о

Фц|нка
за 1шк€}пото Б€1$

Фц|нка |[ояснення

90-100 Ё|дм1нно А Б!дм!нно
(в|дм|нне викон.}нн'{ роб1т ли1пе з

незначното к|льк|стто помилок)

82-89 [обре в Аулсе добре
(р|вень виконання вище

оереднього з к|лькома помилкапли)

75-81 с .{обре
(у загальному в1рне виконання з

певно}о к|льк1стто суттевих
помилок)

67 -74 3адов!льно ) 3адов|льпо
(непогане виконаг{ня, а:те з1

значно1о к|льк1стто недол1к|в)

60-66 в .(остатньо
(виконання задовольняе
м|н1мальним критер1шт)

35-59 !{езадов!льно н'х Ёезадов!льно
(з можлив|стто викон€}ння окремих

вид|в роб|т та повторного
розгйду зв|ту)

| -34 ш' Ёезадов1льно
(з обов'язковим повним

повтооним пооходженням
практики)


