




 

 

1. Мета практики 

 

Мета практики: підвищення отриманих теоретичних та практичних знань, а також 

збір необхідних даних та польовий матеріал для написання випускної 

магістерської роботи. 

Місце проходження практики: державні лісогосподарські підприємства, 

комунальні спеціалізовані підприємства, національні природні парки, ботсади, 

дендропарки, парки (згідно укладених угод). 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Практика безпосередньо спирається на: На результати цієї практики 

безпосередньо спираються: 

Охорона праці в галузі та цивільний 

захист  

Магістерська робота 

Методологія  наукових досліджень  

Експлуатація садово-паркових обʼєктів  

Тепличне господарство  

Агротехніка зеленого будівництва  

Планування садово-паркового 

господарства 

 

Рекреаційне лісокористування  

Дендропроектування  

Курсовой проект 

"Дендропроектування" 

 

Експлуатація садово-паркових обʼєктів  

Комп'ютерне проектування садово-

паркових об'єктів 

 

Захист декоративних рослин  

Агролісомеліоративний моніторинг  

Лісопаркове господарство  
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3. Результати навчання 
 

Програмний результат 

навчання  
Результат практики  Змістовий модуль  

ПРН 14. Участь в 

науково-дослідній 

діяльності з аналізу 

стану і динаміки 

показників якості 

об’єктів садово-

паркового 

господарства, 

природних і 

культурних 

ландшафтів. 

ПРН 14.1. Вміти аналізувати стан і 

динаміку показників якості об’єктів 

садово-паркового господарства, 

природних і культурних ландшафтів. 
 

2 

ПРН 15. Збір, обробка, 

аналіз і систематизація 

науково-технічної 

інформації з теми 

дослідження, вибір 

методики і засобів 

рішення завдань.  

ПРН 15.1. Вміти збирати необхідні 

дані та польовий матеріал для 

написання випускної магістерської 

роботи. 

ПРН 15.2. Знати методики 

досліджень та застосовувати їх на 

практиці 

1 

2 

ПРН 16. Підготовка 

науково-технічних 

звітів, оглядів, 

публікацій за 

результатами 

виконаних досліджень 

в галузі садово-

паркового 

господарства. 

ПРН 16.1. Вміти складати звіти за 

результатами проходження 

практики. 

ПРН 16.2. Вміти складати 

публікацій за результатами 

виконаних досліджень в галузі 

садово-паркового господарства. 

2 

4. Програма практики 

Змістовий модуль 1. Обґрунтування методики проведення дослідження. 

1.1. Вибір методики дослідження.  

Вибір методики і засобів рішення завдань. 

1.2. Обґрунтування методики проведення дослідження. 

Обґрунтування методики і засобів рішення завдань. 

Змістовий модуль 2. Наукові дослідження. 

2.1. Збір, обробка, аналіз і систематизація науково-технічної інформації з теми 

дослідження. 

2.2. Аналізу стану і динаміки показників якості об’єктів садово-паркового 

господарства, природних і культурних ландшафтів. 

2.3. Підготовка звітів та публікацій за результатами виконаних досліджень в 

галузі садово-паркового господарства. 
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5. Структура і розподіл балів 

Змістові модулі та їх складові 
Кількість 

годин  

Максимальна 

кількість 

балів 

Шифр 

результату 

навчання  
(згідно розд. 3) 

МОДУЛЬ (практика) 270 100 - 

Змістовий модуль 1 

Обґрунтування методики 

проведення дослідження 

105 22 ПРН 15.2 

1.1. Вибір методики дослідження 45 7 ПРН 15.2 

1.2. Обґрунтування методики 

проведення дослідження. 

60 15 ПРН 15.2 

Змістовий модуль 2 Наукові 

дослідження 
165 38  

2.1. Збір, обробка, аналіз і 

систематизація науково-технічної 

інформації з теми дослідження 

60 15 ПРН 15.1 

2.2. Аналізу стану і динаміки 

показників якості об’єктів садово-

паркового господарства, 

природних і культурних 

ландшафтів 

60 15 ПРН 14.1 

2.3. Підготовка звітів та 

публікацій за результатами 

виконаних досліджень в галузі 

садово-паркового господарства. 

45 8 ПРН 16.1 

ПРН 16.2 

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Усне опитування. Перевірка правильності оформлення звіту. Підсумковий 

контроль проводиться у вигляді публічного захисту звіту з практики. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Хід виконання практики Оформлення та захист звіту 

Сума 
ЗМ 1 ЗМ 2 

Поясню-

вальна 

записка 

Розра-

хунки 

Ілюст-

ративна 

частина 

Захист 
звіту 

7% 15% 15% 15% 8% 
10% 10% 10% 10% 

100% 

22% 38% 

60% 40% 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів  за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним проходженням практики 

 

7. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до виконання та основні вимоги щодо оформлення 

дипломної роботи (проекту) для студентів ОС «Бакалавр» і «Магістр» за 

спеціальностями 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове 

господарство» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : 

В.П. Ткач, С.І. Мусієнко, Л.І. Ткач, О.І. Лялін, О.М. Тарнопільська, 

М.С. Колєнкіна, В.В. Бондаренко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 

55 с. 

 
8. Рекомендована допоміжна література та інформаційні ресурси  

 

1. Наказ МО України N 93 від 08.04.93 р. «Про затвердження Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України». 

Електронний ресурс [текст]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93. 

2. Наказ МО України N 351 від 20.12.94 р. «Про затвердження Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України». 

Електронний ресурс [текст]: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0351281-94. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0351281-94

