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1. Організація і керівництво практикою 

 

Переддипломна практика є важливою і невід’ємною складовою частиною 

навчального процесу, а також останнім етапом практичної підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів, де студенти закріплюють отримані 

теоретичні та практичні знання одержані в процесі навчання в університеті, а 

також проводять збір необхідних даних та польовий матеріал для написання 

випускної бакалаврської роботи.  

Переддипломну практику студенти проходять після першого 

(теоретичного) курсу навчання згідно з навчальним планом. Практику 

проводять на базі підприємств, установ та організацій відповідного профілю. 

 

1.1 Мета і завдання практики 

Основною метою практики є підвищення отриманих теоретичних та 

практичних знань, а також збір необхідних даних та польовий матеріал для 

написання випускної кваліфікаційної роботи.  

Під час проходження практики студент повинен:  

знати: 

- структуру підприємств, установ та організацій відповідного профілю; 

- перелік робіт та специфіку їх проведення на підприємствах, установах та 

організаціях відповідного профілю; 

- технологію проведення всього комплексу робіт, які виконуються на 

підприємствах, установах та організаціях відповідного профілю; 

- процес керівництва проведенням основних видів робіт, порядок 

оформлення відповідних документів, у яких фіксують проведені роботи, 

щомісячною (квартальною, піврічною та річною) звітністю підприємства. 

вміти:  
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- ознайомитися на практиці із проведенням комплексу робіт зі створення 

та догляду за садово-парковими об’єктами, насадженнями та рослинами на 

підприємствах, установах та організаціях відповідного профілю; 

- правильно виконувати основні технологічні операції (заготівля та 

переробка насіння, догляд за сіянцями, саджанцями, укоріненими живцями у 

розсадниках, лісовими культурами, плантаціями та декоративними 

насадженнями, рубках догляду за лісом, ландшафтними рубками тощо); 

- керувати технологічними процесами, які здійснюються на 

підприємствах, установах та організаціях відповідного профілю та володіти 

порядком оформлення відповідних документів, які завершують проведені 

роботи, звітністю підприємства; 

- збирати необхідні дані та польовий матеріал для написання випускної 

кваліфікаційної роботи. 

мати компетентності: у керівництві поширеними на підприємствах, 

установах та організаціях відповідного профілю видами робіт, організація яких 

та виконання буде у свій час покладено на інженерно-технічний та керівний 

персонал, а також у зборі та оформленні відповідного матеріалу необхідного 

для написання випускної кваліфікаційної роботи. 

 

1.2 Права і обов'язки студента-практиканта 

Перед виїздом на практику студент повинен одержати в деканаті 

відповідні документи, отримати консультації представника деканату й 

керівника практики від університету та своєчасно виїхати на місце ознайомчої 

практики. Після прибуття слід зустрітися з керівником підприємства для 

узгодження місця проходження практики. Керівник призначає відповідальну 

особу від підприємства за проходження практики.  

Далі студент складає календарний план практики, керуючись програмою 

практики та виробничими планами підприємства.  
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Під час проходження практики слід: 

- повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики; 

- дотримуватись діючих на підприємстві правил внутрішнього розпорядку; 

- вивчити та дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та 

виробничої санітарії; 

- вести щоденник і записувати зміст і результати виконаних робіт; 

- оформити звіт та подати керівнику на затвердження. 

 

1.3 Керівництво практикою 

Керівництво практикою здійснюють представники університету та 

підприємства, в якому студент проходить ознайомчу практику.  

Керівник практики від навчального закладу (викладач): 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виїздом 

студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики, з 

техніки безпеки та ін.); 

- відповідає за методичне забезпечення практики відповідно до 

навчального плану і програми практики; 

- спільно з керівником практики від виробництва керує роботою 

студентів, передбаченою завданням ознайомчої практики; 

- перевіряє та оцінує звіт студента про проходження ознайомчої 

практики. 

На підприємстві відповідальність за організацію практики покладають на 

керівника підприємства. Безпосереднє керівництво практикою, як правило, 

покладають на досвідченого, висококваліфікованого фахівця підприємства. 

Підприємства, які є базами практик: 

- організовують практику студентів відповідно до програми 

проходження практики; 

- забезпечують якісне її проходження; 
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- за необхідності погоджують з університетом календарні графіки 

проходження практики та надають відповідні зауваження та пропозиції; 

- надають студентам-практикантам можливість користуватися наявною 

літературою, проектною, звітною, технічною й іншою документацією; 

- допомагають у підборі матеріалів для курсових проектів, розрахунково-

графічних, лабораторних та практичних робіт; 

- проводять інструктажі з техніки безпеки та внутрішнього розпорядку та 

слідкують за їх дотриманням; 

- несуть відповідальність за порушення студентами правил техніки 

безпеки і внутрішнього розпорядку; 

- контролюють ведення щоденників, підготовку звітів і складають на 

студентів характеристики де відображують рівень знань студентів, їхнє 

ставлення до проходження практики та роботи. Перевіривши щоденник та звіт, 

керівник практики ставить свій підпис який засвідчується печаткою.  

 

2. Програма практики 
 

Змістовий модуль 1. Обґрунтування методики проведення 

дослідження. 

1. Вибір методики дослідження, та її обґрунтування. 

2. Характеристика природо-кліматичних, ґрунтово-гідрологічних та 

організаційно-економічних умов району проведення досліджень. 

Змістовий модуль 2. Технологічні дослідження. 

3. Історичний та територіально-просторовий аналіз об’єкта досліджень. 

4. Ландшафтний аналіз території та інвентаризація об’єкта досліджень. 

5. Дослідження фінансово-економічної діяльності підприємства (установи, 

організації). 
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3. Звітна документація про переддипломну практику  
 

3.1 Оформлення щоденника та характеристика студента 

В період проходження практики слід вести щоденник, а після закінчення 

скласти та оформити звіт. Щоденник заповняються щодня, його перевіряє 

керівник практики від виробництва, а після повернення в університет щоденник 

здають на кафедру разом зі звітом для перевірки керівнику практики від 

університету.  

Характеристику студенту під час проходження практики дає його 

керівник від виробництва. В ній вказують ставлення студента до ознайомчої 

практики, ступінь засвоєння теоретичних знань і набутих практичних навичок, 

інформацію про залучення до виконання робіт, участь у громадському житті 

підприємства і т. д.  

 

3.2 Вимоги до змісту звіту про практику 

Звіт про практику складають в останні дні перебування на виробництві. 

Його перевіряє та завіряє керівник практики. Звіт складається зі вступу, 

пояснювальної записки, висновків та додатків. Обсяг пояснювальної записки з 

висновками 10 – 20 сторінок. У звіті наводять список використаних 

літературних джерел, нормативних матеріалів.  

У вступі дають коротку характеристику підприємства, характеризують 

напрями і результати його діяльності.  

В основній частині звіту розкривають усі питання, передбачені 

програмою, описують усі види виконуваних робіт. При цьому відображають:  

-  умови, в яких проводили роботи;  

-  технології робіт, використовувані машини, знаряддя та інструменти;  

- результати й оцінки якості виконаних робіт.  
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До основної частини звіту додають первинні документи, затверджені на 

підприємстві правила техніки безпеки та ін.  

У висновках студент аналізує практичну діяльність виробництва з огляду 

на теоретичні знання, здобуті в процесі навчання в університеті.  

У звіті відображають участь в громадській та виробничій діяльності 

підприємства, конкретну роботу, виконану під час практики, і додають копії 

відповідних документів, а також фотографії, які відображають основні етапи 

проходження практики.  

 

3.3 Структура звіту про практику  

Титульна сторінка  

Відрядне посвідчення 

Характеристика  

Щоденник  

Пояснювальна записка  

Вступ  

1. Вибір методики дослідження, та її обґрунтування. 

2. Характеристика природо-кліматичних, ґрунтово-гідрологічних та 

організаційно-економічних умов району проведення досліджень. 

3. Історичний та територіально-просторовий аналіз об’єкта досліджень. 

4. Ландшафтний аналіз території та інвентаризація об’єкта досліджень. 

5. Дослідження фінансово-економічної діяльності підприємства (установи, 

організації). 

Висновки  

Використані джерела 

Відомості про участь у діяльності підприємства 

Додатки 
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4. Підсумки практики 
 

Після закінчення практики студенти захищають звіт. Оцінюючи підсумки 

роботи студента, беруть до уваги характеристику, яку йому дали на 

підприємстві, а також рівень володіння зібраним матеріалом. Обов’язково 

описують види діяльності й об’єкти, які мають наукову, науково-практичну та 

виробничу цінність, містять передовий виробничий досвід тощо.  

У разі невиконання програми практики, одержання негативного відгуку 

від підприємства студента направляють повторно на практику в період канікул. 

В окремих випадках можуть розглядати питання про доцільність подальшого 

перебування студента в університеті.  
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