




1. ОПИС ПРАКТИКИ  

Найменування 

показників   

Галузь знань, 

спеціальність (напрям  

підготовки), освітній  

рівень  

Характеристика 

навчального 

компонента  

денна та заочна форми 

навчання  

Кількість кредитів – 6  Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство»  

Виробнича  практика 

Загальна кількість 

годин – 180  

Спеціальність:  

202 «Захист і карантин 

рослин»  

Рік підготовки:  

3-й  

Перший (бакалаврський ) 

рівень вищої освіти 

 

  

Семестр  

6-й  

Вид контролю:  

захист звіту  

 

2. МЕТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Виробнича практика є складовою частиною і одним із найбільш 

важливих етапів підготовки фахівців у сфері захисту і карантину рослин.  

Метою проведення виробничої практики є оволодіння здобувачами 

вищої освіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці, 

формування у них професійних умінь і навичок висококваліфікованого 

фахівця в галузі захисту і карантину рослин для прийняття самостійних 

рішень під час конкретної роботи у реальних виробничих умовах. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

Виробничу практику здобувачі вищої освіти проходять в установах і 

закладах державної служби захисту і карантину рослин, базових 

господарствах, філіях кафедри, сільськогосподарських підприємствах, фахівці 

яких спроможні забезпечити кваліфіковане керівництво практикою та їх 

надійне побутове влаштування. Здобувачі вищої освіти можуть самостійно 

обирати об’єкт для проходження виробничої практики. 



Організація, навчально-методичне керівництво та виконання програми 

виробничої практики забезпечується науково-педагогічними працівниками 

кафедри захисту рослин. Викладачі кафедри забезпечують контроль і 

проводять консультації з усіх питань практики. 

До керівництва виробничою практикою залучаються досвідчені 

викладачі кафедри, які проводять: 

– інструктаж здобувачів вищої освіти за програмою практики перед їх 

від’їздом на об’єкт проходження практики з наданням здобувачам вищої 

освіти необхідної документації (програму, щоденник, тему кваліфікаційної 

роботи, методичні рекомендації тощо); 

– контроль за ходом практики;  

– консультації з питань проходження практики та формування звіту; 

– перевірку щоденників про практику з написанням відгуку;  

– захист результатів практики (склад комісії з проведення захисту 

звітів здобувачів вищої освіти затверджується деканатом). 

Основною формою організації праці є індивідуальна робота кожного 

здобувача вищої освіти під контролем досвідченого фахівця у сфері захисту і 

карантину рослин. 

Керівник практики від університету призначається ректором 

університету і несе особисту відповідальність за проведенням виробничої 

практики. Не пізніше як через 10 днів після закінчення практики студент 

подає на кафедру докладний звіт, складений під час свого перебування в 

господарстві (установі), за підписом керівника господарства (установи), 

завіреним печаткою. 

Студент подає також щоденник і відгук з місця практики, підписаний 

керівником господарства або головним спеціалістом, рецензію керівника 

практики від навчального закладу. Крім того здає на випускову кафедру 

зразки сільськогосподарських рослин уражених хворобами (50 зразків), 

колекцію шкідників (50 видів), колекцію ентомофагів (15 видів), гербарій 

бур’янів (50 видів). Захист звітів відбувається на засіданні спеціальної комісії, 



затвердженої деканом факультету. 

Студенти, які не виконали програму виробничої практики або одержали 

негативний відгук про свою роботу чи незадовільну оцінку при захисті звіту, 

вважаються такими, що не пройшли виробничу практику. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

202 «Захист і карантин рослин» у процесі проходження виробничої практики 

мають можливість оволодіти наступними спеціальними компетентностями: 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Навички здійснення безпечної діяльності. 

СК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, 

комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними принципами і 

методами.  

СК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою 

забезпечення дотримання ними фітосанітарних заходів у процесі 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, експорту, імпорту, 

транзиту продукції рослинного походження.  

СК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної експертизи. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-

господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення 

шкідливих організмів до господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, 

економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, 

енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний 

захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 

Проходження виробничої практики надає можливість здобувачам вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і 

карантин рослин» набути наступних програмних результатів навчання: 



РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати 

організацію виробничих процесів під час проведення заходів із захисту 

рослин.  

РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих 

результатів діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину 

рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

РН 12. Дотримуватися вимог охорони праці.  

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики 

в професійній діяльності.  

 

5. ГРАФІК ТА ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

№ 

з/п 

Зміст практики 
Тривалість 
практики тижнів/ 

кредитів 
годин 

1 Характеристика об’єкта проходження практики. 

Організація захисту і карантину рослин 1/1 30 

2 Видовий склад шкідників та управління їх 
чисельності у  фітоценозах 1/1 30 

3 Видовий склад збудників хвороб та заходи щодо 

обмеження їх розвитку у фітоценозах 
1/1 30 

4 Видовий склад сегетальних рослин та заходи 
регулювання їх присутності у фітоценозах 1/1 30 

5 Стан поширення регульованих шкідливих 
організмів 

1/1 30 

6 Оформлення звітної документації 1/1 30 

Всього 6
/
6 

180 

 

 

 

 

 
 



5.1. Характеристика об’єкта проходження практики. 

Організація захисту і карантину рослин 

Зміст практики:  

– дати загальну характеристику об’єкта проходження практики; 

– дати критичну оцінку ґрунтово-кліматичних умов місця проходження 

практики; 

– охарактеризувати забезпеченість об’єкта проходження практики 

спеціальною технікою, засобами захисту рослин, тощо; 

– вивчити основні законодавчі акти та інші документи у сфері захисту і 

карантину рослин; 

5.2. Видовий склад шкідників та управління їх чисельності у фітоценозах 

Зміст практики:  

– ідентифікувати основні види шкідників, що були виявлені у фітоценозах 

під час проходження практики; 

– охарактеризувати особливості біології, морфології та екології шкідників 

фітоценозів; 

– навести економічні порогів шкідливості фітофагів, що були виявлені у 

фітоценозах; 

– дати критичну оцінку заходів управління чисельності шкідників у 

фітоценозах об’єкта проходження практики. 

5.3. Видовий склад збудників хвороб та заходи 

щодо обмеження їх розвитку у фітоценозах 

Зміст практики:  

– ідентифікувати основні збудники хвороб, що були виявлені у 

фітоценозах під час проходження практики; 

– охарактеризувати особливості біології, морфології та екології збудників 

хвороб фітоценозів; 

– навести економічні порогів шкідливості хвороб, що були виявлені у 

фітоценозах; 

– дати критичну оцінку заходів обмеження розвитку збудників хвороб у 



фітоценозах об’єкта проходження практики. 

5.4. Видовий склад сегетальних рослин та заходи регулювання їх 

присутності у фітоценозах  

Зміст практики:  

– ідентифікувати основні сегетальні рослини, що були виявлені у 

фітоценозах під час проходження практики; 

– охарактеризувати біологічні особливості сегетальних рослин 

фітоценозів; 

– навести економічні порогів шкідливості сегетальних рослин, що були 

виявлені у фітоценозах; 

– дати критичну оцінку заходів регулювання присутності сегетальних 

рослин у фітоценозах  

5.5. Стан поширення регульованих шкідливих організмів 

Зміст практики:  

– ідентифікувати основні регульовані шкідливі організми, що були 

виявлені під час проходження практики; 

– охарактеризувати особливості розвитку і розмноження регульованих 

шкідливих організмів; 

– дати критичну оцінку заходів щодо локалізації і ліквідації регульованих 

шкідливих організмів за результатами інспектування та фітосанітарної 

експертизи. 

6. ОБОВ'ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Здобувачі вищої освіти після прибуття на об’єкт практики повинні 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, закладу чи 

установи, у яких вони проходять практику. На початку роботи практикант має 

ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку, з посадовими 

обов’язками, що йому належить виконувати, отримати інструктаж з техніки 

безпеки та охорони праці безпосередньо на робочому місці. Студенти повинні 

укласти з базою практики угоду для проходження виробничої практики, якщо 

це не базовий об’єкт господарської діяльності. 



У період проходження практики здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

• до початку практики одержати у керівника практики від університету 

направлення, методичні матеріали (методичні вказівки, програму, щоденник 

тощо), індивідуальне завдання на виконання програми практики та 

консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

• прибути на практику точно в термін, що встановлений наказом ректора; 

•  у повному обсязі виконати усі завдання, що передбачені програмою 

практики і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії; 

• систематично вести щоденник практики за встановленою формою; 

• виконувати вказівки керівника практики, що стосуються професійних 

питань; 

• брати активну участь у громадському, культурно-масовому житті 

підприємства; 

• нести відповідальність за виконану роботу; 

• своєчасно підготувати звіт про проходження практики та захистити у 

встановлені строки. 

7. ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Щоденник – це основний документ здобувача вищої освіти під час 

проходження практики. Щоденник відображає об'єм і сутність виконаної 

роботи за кожний день практики. Усі одержані відомості студент записує у 

щоденнику, що дає можливість краще засвоїти теоретичні знання і практичні 

навики. Щоденник виробничої практики є звітним документом про виконання 

студентом програми практики. 

Під час практики здобувач вищої освіти щодня коротко повинен 

записувати у щоденник усе, що він зробив за день для виконання 

календарного плану проходження практики. Записи в щоденнику практикант 

веде щоденно, у яких зазначається дата, назва технологічного процесу 

(роботи), в якому він брав безпосередньо участь, описуються головні складові 

елементи процесу (роботи), сорти, гібриди культур, попередники, якість 



підготовки і стан ґрунту, склад агрегату, змінна норма виробітку і фактично 

виконана робота за зміну, якість роботи, труднощі, недоліки у ході виконання 

та шляхи їх подолання, відхилення у виконанні окремих технологічних 

процесів від рекомендованих тощо. Обов’язково вказати, що саме зробив 

практикант в організації вказаного технологічною процесу (роботи). Крім 

того, необхідно записувати власні спостереження і робити аналіз кожного 

робочого дня, відмічати виявлені недоліки, їх причини і методи усунення, 

давати пропозиції по покращенню якості робіт. 

У випадках, коли через несприятливі погодні умови виконання 

програми практики стає неможливим, практикант повинен працювати зі 

звітами про виробничу діяльність організації за минулі роки, книгою історії 

полів, рекомендаціями з раціонального використання добрив, засобів захисту 

рослин та іншими матеріалами, які потрібні для написання звіту про 

виробничу практику. Таких записів, як «Йшов дощ», у щоденнику не повинно 

бути. 

Не рідше як раз на тиждень здобувач вищої освіти зобов’язаний 

подавати щоденник на перегляд керівнику практики від підприємства, який 

перевіряє щоденник, дає зауваження, додаткові завдання і підписує записи, 

що зробив студент. Після закінчення практики щоденник подається 

керівникам практики від підприємства та університету. Без заповненого 

щоденника, заповненого згідно з вимогами, звіт не приймається до захисту і 

виробнича практика не зараховується, тому що щоденник є основою для 

написання всіх розділів звіту. 

Щоденник повинен бути грамотно написаний, естетично оформлений, 

завірений підписами керівника підприємства та скріплений печаткою і зданий 

на відповідну кафедру для перевірки та захисту протягом тижня після 

закінчення практики. На основі перевірки змісту щоденника і його 

рецензування викладачем, здобувачу виставляється оцінка і він допускається 

до захисту. 

 



8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ 

Виробнича практика оцінюється у 100 балів як окремий залік. Захист 

звіту відбувається на засіданнях комісії випускової кафедри, затвердженої 

деканатом агрономічного факультету, у визначені строки зазначені у наказі 

про направлення здобувачів вищої освіти на виробничу практику. Оцінка 

вноситься в заліково-екзаменаційну відомість за підписами членів комісії 

та у залікову книжку. 

 

Оцінка керівника практики Звіт та щоденник Захист звіту Сума 

до 30 до 40 до 30 100 
 

Формування оцінки за виробничу практику 

Види оцінювання Кількість балів 
 Оц інка керівника  
Керівник від бази практики 

15 балів максимально 

Керівник від кафедри 15 балів максимально 

 Якість індивідуального звіту та щоденнику про 

проходження практики 
40 балів максимально 

 Захи ст звіту  
Відповіді на запитання 

30 балів максимально 

Всього  100 балів максимально 

Схеми оцінювання  

Національна диференційована шкала  

 
Оцінка   Мін. рівень досягнень  Макс. рівень досягнень  

Відмінно/Excellent  90  100  

Добре /Good  75  89  

Задовільно/Satisfactory  60  74  

Незадовільно/Fail  0  59  

Шкала ЄКТС  
A  90  100  

B  82  89  

C  75  81  

D  64  74  

E  60  63  

Fx  35  59  

F  1  34  
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