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1. ЗАГАЛЫП ПОЛОЖЕНИЯ

Програма фаховоУ-ознайомлювальноУ практики складена для здобувач1в 
вищоУ освпи першого курсу денноТ форми та другого курсу заочно'! форми 
навчання факультету архиектури, буд1вництва та дизайну (ФАБД), яш 
навчаються за спещальнютю 192 «Буд1вництво та цившьна 1нженер}я», освДньо- 
професшна програма «Автомобшьш дороги i аеродроми».

Фахово-ознайомлювальна практика е складовою навчального процесу i 
е обов'язковою.

Орган1зац1йне та навчально-методичне кер1вництво i виконання 
програми фахово-ознайомлювальноТ практики забезпечуе кафедра 
комп'ютерних технолопй буд1вництва та реконструкцп аеропорт1в.

Програма фахово-ознайомлювальноУ практики е основним навчально- 
методичним документом для здобувач1в вищоУ осв1ти та кер1вник1в практики.

1Л. Вщомостт про спефалыпсть га про освтш о-професш ну 
програму (дал1 -  ОПП)

Спешальшсть «Буд1вництво та цив1льна шженер1я» забезпечуе 
пщготовку фах1вц1в, конкурентоспроможних на ринку npaui, здатних 
вир1шувати складш нестандарта! завдання i проблеми шженерного та 
дослщницького характеру у галуз1 буд!вництва та цив!льно'! !нженер!-1'; як! 
волод!ють сучасними комп’ютерними технолопями проектування, знаниями 
й умшнями щодо безпечноУ експлуатац!!’ об’ект!в буд!вництва, !нженерних 
систем.

ОПП «Автомобшьш дороги i аеродроми» забезпечуе фахову шдготовку 
в галуз! буд!вництва автомоб!льних flopir i аеродром1в; мае прикладну i 
академ!чну opieHTaniio; базуеться на основах буд!вельних технолопй, 
теор1ях, принципах, поняттях та методах фундаментальних i загально 
!нженерних наук.

Цшь ОПП -  формування особистоси фах!вця, здатного вир!шувати 
складн! нестандарта! завдання i проблеми !нженерного характеру у галуз! 
арх!тектури, буд!вництва та цившьноУ !нженер!У, який волод!е знаниями й 
умшнями проектування, створення, експлуаташУ, збер!гання i реконструкц!У 
буд!вельних об’екпв, !нженерних систем та технолопчних процешв, 
методами орган!зац!У виробничих npouecie та фундаментальних i загально 
!нженерних дослшжень; п1дготовка бакалавр!в !з широким доступом до 
працевлаштування.
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1.2. Вщомостд про бази практик
Базою практики можуть бути:
- кафедри, навчальш та науково-дослщш лабораторп Национального 

ав!ацшного ушверситету;
- промислов1 шдприемства та науково-досл!дницьк! оргашзащУ, 

упорядковаш Мшютерству розвитку громад та територш УкраУни 
(MiHperioH УкраУни);

- промислов1 шдприемства та науково-дослгдницьк! оргашзащУ, 
упорядковаш Державному агентству автомобгльних дорш УкраУни 
(Укравтодор);

- шдприемства та оргашзащУ, упорядковаш Державнш ав!ащйнш 
служб! УкраУни (Держав1аслужба УкраУни);

- експлуатацшш служби аеропорт1в р!зних форм власность

1.3. ЦЫ практики
Практикант шд час проходження практики повинен
знати:
- сучасний стан автомобшьних дорш i аеродром!в УкраУни;
- основш буд1вельш матер!али, конструкщУ, технолопУ, яю 

використовуються у сфер! буд!вництва автомобщьних дорш i аеродром1в;
- оргашзацшну структуру шдприемств та оргашзацш, д!яльшсть яких 

пов’язана з проектуванням, буд1вництвом та експлуатащею автомобшьних 
дорш i аеродром1в;

- оргашзащю робота дослщницьких лаборатор1У буд1вельноУ галузц
- сучасш методи дослщження буд1вельних матер1ал1в та конструкцш, 

як! використовуються у буд!вництв! автомобшьних дорш i аеродром!в;
вмгги:
- здшснювати пошук, оброблення та анал!з !нформац!У з р1зних джерел;
- виявляти, ставити та виршувати професшш завдання, приймати 

обгрунтован! р!шення в умовах обмеженоУ !нформац!У;
- використовувати шформацшш та комун!кац!йн! технолог!У;
- сшлкуватися з представниками !нших професшних труп р!зного р!вня 

(з експертами з шших галузей знань/вид!в економ!чноУ д!яльност!)..

1.4. Мета практики
Фахово-ознайомлювальна практика е теоретичною основою сукупност! 

знань та вм!нь, яка засвоюеться здобувачами вищоУ осв!ти в npoueci навчання 
у закладах вищоУ освНи, виходячи з вимог квал!ф!кац!йно1 характеристики 
фах!вця за спец!альн!стю 192 «Буд!вництво та цив!льна !нженер!я», осв!тньо- 
професшноУ програми «Автомоб!льн! дороги i аеродроми».
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Основною метою практики е ознайомлення 3i спецификою та 
особливостями майбутньоТ професп, ор!ентованоУ на використання сучасних 
технологш проектування, буд1вництва та експлуаташУ автомобшьних дорш i 
аеродром1в.

Виповщно до мети основними завданнями практики е:
-формування загальних уявлень про напрями д1яльност1 у сфер! 

проектування, буд1вництва та експлуаташУ автомобшьних дорш i аеродром1в;
- застосування отриманих теоретичних знань для розв’язання 

практичних завдань;
-закршлення i розширення знань у сфер! проектування, буд1вництва та 

експлуаташУ автомоб!льних дорш i аеродром!в.

1.5. Загалып компетентное^
Загальн! компетентност! (дал! - ЗК), яш дае можливють здобути фахово- 

ознайомлювальна практика:
ЗК01 -  здатшсть до абстрактного мислення, анал1зу та синтезу;
ЗК02 -  знания та розумшня предметно!' облает! та професшноУ 

д1яльност!;
ЗК05 -  здатшсть використовувати шформацшш та комушкацшш 

технолопУ;
ЗК06 -  здатн!сть до пошуку, оброблення та анал!зу шформащУ з р!зних 

джерел;
ЗК07 -  навички м!жособистюноУ взаемод!'!;
ЗК08 -  здатшсть сшлкуватися з представниками !нших професшних 

труп р!зного р!вня (з експертами з шших галузей знань/вид!в економ!чноУ 
д!яльност!);

ЗК11 -  здатн!сть планувати та реал!зовувати плани, працюючи як 
автономно, так i в команд!;

ЗК12 -  здатшсть ефективно застосовувати знания для розв'язання 
практичних завдань;

3K13 -  вмшня виявляти, ставити та виршувати професшш завдання, 
приймати обгрунтоваш ршення в умовах обмеженоУ шформашУ.

1.6. Фахов1 компстенцп
Фахов! компетентност! (дал! - ФК), яю дае можливють здобути фахово- 

ознайомлювальна практика:
ФК01 -  здатшсть використовувати концептуальш науков! та практичьи 

знания з математики, xiMii та ф!зики для розв’язання складних практичних 
проблем в галуз! буд1вництва та цив!льыоУ шженер!У;
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ФК02 -  здатшсть до критичного осмислення i застосування основних 
теорш, метод1в та принцишв економши та менеджменту для ращональноУ 
оргашзащУ та управлшня буд1вельним виробництвом;

ФК04 -  здатшсть обирати i використовувати вщповщш обладнання, 
матер1али, шструменти та методи для проектування та реал1защУ 
технолопчних npoueciB буд1вельного виробництва;

ФК10 -  здатшсть застосовувати в професшнш д1яльност1 вимоги 
охорони пращ, безпеки життед1яльности принципи енергозбереження та 
захисту довкшля при виконанш буд1вельних, ремонтних та експлуатацшних 
po6iT;

ФК11 -  здатшсть застосовувати знания про сучасш досягнення в 
автодорожнш та аеродромнш галузях;

ФК14 -  здатшсть забезпечувати оргашзацпо буд1вництва автомобшьних 
дорщ та аеродром1в i3 використанням сучасних конструкцшних MaTepianie та 
енергоефективних технолопй.

2. ОРГАН13АЦ1Я ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

2.1. Обов’язки KepiBiiiiKa практики вщ ушвсрснтегу
Кер1вник практики вщ ушверситету при шдготовщ до проведения 

фахово-ознайомлювальноУ практики зобов’язаний:
- ознайомитися з програмою практики, вивчити необхщну навчально- 

методичну документацпо та отримати вщ завщувача кафедри вказ!вки щодо 
проведения практики;

- познайомитися з практикантами, шдготувати списки академ1чних труп, 
призначити командир1в труп;

-здшснити Bci оргашзацшш заходи до початку практики (ознайомити 
здобувач1в вищоУ ocBira з програмою практики, провести шд розпис 
шструктаж про порядок проходження практики, з охорони пращ, 
попередження нещасних випадюв, встановити час та Micne збору здобувач1в 
вищоУ осв1ти);

- прошформувати здобувач1в вищоУ ocbith про систему зв1тност1 з 
практики, прийняту на кафедр!, подання письмового зв1ту, оформления 
виконаних шдивщуальних завдань, щдготовка доповщс повщомлення, 
виступу тощо;

- контролювати виконання практики зпдно з установленим графжом;
- проводити консультащУ для здобувач1в вищоУ осв1ти;
- приймати зв1т про проходження практики та диференцшований залж;
- проводити анал!з проходження практики;



С истем а  м енедж м енту якостн  
Програма

фахово-ознайомлювальноУ практики

Шифр
документа

С М Я  Н А У
ПП 10.01.04-01-2022

Стор. 8 i3 13

- розробляти пропозищУ щодо удосконалення оргашзащУ та проведения 
практики;

- шдготувати для затвердження на засщанш кафедри зв1т про результата 
проведения практики.

2.2. Обов’язки KepiBiiHKa практики вщ бази практики
Кер1вник практики вщ бази практики при шдготовщ до проведения 

фахово-ознайомлювальноУ практики зобов'язаний:
- ознайомитися з програмою практики;
- познайомитися з практикантами;
-здшснити Bci оргашзащйш заходи до початку практики (ознайомити 

здобувач1в вищоУ осв1ти з програмою практики, провести шд розпис 
шструктаж про порядок проходження практики, з охорони пращ, 
попередження нещасних випадюв, встановити час та Micne збору здобувач1в 
вищоУ освгги);

- контролювати виконання практики зпдно з установленим графжом;
- проводили консультащУ для здобувач1в вищоУ осв1ти;
-проводили анал1з проходження практики;
-розробляти пропозищУ щодо удосконалення оргашзащУ та проведения 

практики.

2.3. Обов’язки здобувач1в вищоУ осв1ти
Здобувач вищоУ осв1ти зобов'язаний:
-ознайомитися з програмою практики;
- пройти шструктаж з охорони пращ шд особистий п1дпис;
- дотримуватись плану, шдготовленого i затвердженого кер1вником 

практики;
-виконувати вказ1вки кер1вника практики;
- готувати зв1т про виконану роботу;
- шсля зак1нчення практики подати на кафедру зв1т про проходження 

практики.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК
ГПд час фахово-ознайомлювальноУ практики можуть проводились pi3Hi 

види занять, яю сприяють поглибленню теоретичних занять, розкриттю 
перспектив розвитку галузь

Метою занять е сприяння поглибленому теоретичному навчанню з 
використанням техшчних можливостей баз практики. Вони повинш 
розкривати здобувачам вищоУ осв1ти перспективи розвитку спещальносМ й
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готувати Ух до подальшого вивчення професшно-ор1ентованих та спещальних 
дисцишпн з використанням шформацшних та комушкативних технологш, 
спещал130ваних комплексов.

Тематика навчальних занять:
- «Транспортна шфраструктура УкраУни: сучасний стан та перспективи 

розвитку»;
- «Аеродромш комплекси УкраУни: проектування, буд1вництво, 

експлуатащя»;
- «Сучасш технолопУ, матер1али, конструкшУ для буд!вницива 

автомобшьних дорш i аеродром1в»;
- «Досвщ проектування автомобшьних дорт i аеродром1в у складних 

шженерно-геолопчних умовах»;
- «Система автоматизованого проектування автомобшьних дорт в 

умовах нового буд1вництва, реконструкщУ та ремонту (CREDO-дороги)».
Доцшьно проводити тематичш екскурсй' з метою надбання 

практикантами бшьш повноУ уяви про базу практики, и оргашзацшну 
структуру, взаемодпо окремих структурних шдроздшв i т. п. Якщо т д  час 
фахово-ознайомлювальноУ практики проводяться виставки за профшем 
спешальностр оргатзуеться ознайомлення здобувач1в вищоУ освгги з Ух 
експозищями.

4. Ш ДСУМКИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

4.1. 1нформа1пя про порядок поведения шдсумюв практики
ГПсля проходження термшу практики здобувач1 вищоУ осв1ТИ 

оформляють письмовий зв1т про виконання п програми.
Узагальнення матер!алу, напрацьованого т д  час практики, i тдготовка 

звтгу здшснюеться у два останшх дня практики.

4.2. Форма звггност1 (обсяг звпу, персд1К основних роздкпв та Тх 
зм!ст)

Зв1т повинен мати титульний аркуш, реферат, вступ та змютову 
частину з обов'язковими схемами та розрахунками, яю виконувались 
впродовж практичних занять.

Змютова частина зв!ту мае складатися з таких роздшв:
1. Характеристика бази практики;
2. Розрахунково-граф1чна частина;
3. Висновки та пропозищУ.
3eiT мае бути викладений стисло, конкретно, грамотно у вщповщност! 

i3 запланованими строками i оформлений на аркушах стандартного формату з
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наскр1зною нумеращею i обов'язковим врахуванням вимог ССКД, ССПД 
тощо. Здобувач вищоУ освНи ставить особистий гпдпис i дату написания 
звНу.

4.3. 1нформац1я про пщсумки практики
Кер1вник практики вщ ушверситету за п шдсумками подае завщувачу 

кафедри письмовий звН i3 зауваженнями та пропозищями щодо 
вдосконалення оргашзащУ та проведения практики здобувач!в вищоУ освНи.

3BiT KepiBHHKa практики збертаеться на кафедр1 впродовж трьох роюв.
Пщсумки практики обговорюються на засщанш кафедри шсля УУ 

закшчення.
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6. ФОРМА ОЦ1НЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
ЗПДНО ПОЛОЖЕНИЯ ПРО РСО

3MicT po6iT, що шдлягають оцшюванню в результат! проходження 
фахово-ознайомлювальноУ практики, та вщповщна юльюсть бал1в

№
пп

Вид
навчальноУ робота

Максимальна 
кшьк1сть бал1в

1 Ознайомлення з основними вимогами 
Положения про оргашзащю та проведения 
практик здобувач1в вищоУ осв1ти НАУ, 
Програми фахово-ознайомлювальноУ практики

10

2 Ознайомлення та дотримання вимог з охорони 
npaui та техшки безпеки

10

3 Ознайомлення з базою практики. Виконання 
програми практики.
Формування вшповщних роздшв зв1ту про 
виконання програми практики

3.1 Загальна характеристика бази практики 10
3.2 Розрахунково-граф1чна частина 40
3.3 Висновки 10
4 Узагальнення матер1ал1в практики, 

оформления зв1ту та складання 
диференцшованого зал1ку

20

Усього за диферешийований зазик 100

Пщсумкова семестрова рейтингова оцшка в балах, за нацюнальною 
шкалою та за шкалою ECTS заноситься до залжово-екзаменацшноУ 
вщомостс навчальноУ картки та шдивщуального навчального плану студента.
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№
прим.

Куди
передано

(пщроздш)
Дата 

видамi П.1.Б. отримувача Шдпис
отримувача Примаки

/ &6\

АРКУШ ОЗНАЙОМЛ
(Ф 03.02 -  02)

ЕННЯ 3 ДОКУМЕНТОМ

№
пор. Пр1звище iM'H по-баты«ш

Пщпис 
ознайомленоТ 

___ Дсобр ___

Дата
ознайом-

лення
Примаки

/ . d k #  / 2.
Л - Okfux О . Н . ФО^г _03 ОС. 10(2л

о

-
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(Ф 03.02 -  04)
АРКУШ Р кестРА Ц п PEBI3II

№
пор. Пр1звище iм*я по-батьков1 Дата рев1зй' П1дпис Висновок щодо 

адекватност1

(Ф 03.02 -  03)
АРКУШ ОБЛ1КУ 3MIH

№
змши

№  листа (сторшки) П1дпис 
особи, яка 

внесла 
змшу

Дата
внесения

змши

Дата
введения

зм1ниЗм1неного Зам1неного Нового Анульо-
ваного

-

(Ф 03.02-32)
УЗГОДЖЕННЯ 3MIH_______________ _________

Пщпис Iн1ц1али, пр1звище Посада Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено


