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Вступ 

Виробнича практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є 

невід’ємною складовою навчального процесу підготовки фахівців спеціальності 

205 «Лісове господарства».  

Метою виробничої практики є отримання студентами практичних навичок 

із ведення лісового господарства, оволодіння професійними вміннями, здатність 

самостійно приймати рішення за умов виконання конкретних завдань у 

виробничих умовах; вивчення діяльності організації підприємства лісової галузі, 

закріплення і поглиблення теоретичних знань й застосовування їх у практичній 

діяльності; підвищення якості підготовки здобувачів задля опанування 

практичної складової майбутньої професії.  

Завдання виробничої практики :  

 підготовка до самостійної роботи для прийняття рішень за 

конкретної роботи у виробничих умовах; 

 закріплення та поглиблення теоретичних знань і практичних вмінь зі 

спеціальності; 

 набуття студентом досвіду організаційно-виховної роботи в 

колективі; 

 вміння працювати з документами виробничої діяльності 

підприємства та їх використовувати для виконання завдань. 

Зміст виробничої практики визначається освітньо-професійною програмою 

та навчальним планом першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 

205 «Лісове господарство» згідно «Положення про організацію та проведення 

практики здобувачів вищої освіти» (від 27.02.2020 р., Протокол № 7) 

(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).  

  

http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
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1. Програма та зміст виробничої практики 

У результаті проходження виробничої практики студент повинен закріпити 

теоретичні знання, загальнокультурні та професійні компетенції, які отримав 

студент в процесі навчання на підставі вивчення виробничої діяльності лісових, 

лісопромислових і природоохоронних підприємств й організацій.  

Виробничу практику проводять в державних підприємствах лісової галузі, 

що займаються управлінням лісами для забезпечення:  

- комплексного багатоцільового, раціонального і безперервного 

лісовикористання;  

- охороною та захистом лісу;  

- моніторингом стану, інвентаризацією та кадастровим обліком лісів; 

- державним лісовим контролем і наглядом. 

Зміст виробничої практики студентів бакалаврату, що навчаються за ОП 

«Лісове господарство», складається з наступних розділів : 

1. Ознайомлення з об’єктом практики. 

2. Лісогосподарська діяльність підприємства. 

3. Промислова діяльність та використання недеревної продукції лісу. 

4. Оформлення звітних документів про проходження практики. 

 

2. Опис виробничої практики 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика  

компонента 

Кількість кредитів – 4  Галузь знань 20 

«Аграрні науки та 

продовольство»  

    

Нормативна  

  

  

  

Загальна кількість 

годин – 120  

Спеціальність 205 

«Лісове господарство»  

  

Освітній ступінь: 

«Бакалавр»  

  

Рік підготовки:  

4-й  

Семестр  

7-й  

Вид контролю  

  

Залік  
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3. Організація та методика проведення практики 

Згідно навального плану лісового господарства та екології спеціальності 

205 «Лісове господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

студенти проходять виробничу практику у 7-му семестрі підготовки бакалавра. 

Базовим документом для проходження здобувачами вищої освіти 

виробничої практики в підприємствах лісової галузі є договір про проведення 

спільної навчально-практичної підготовки.  

Вибір господарства як бази проходження здобувачами вищої освіти 

виробничої практики здійснює випускова кафедра. Список таких господарств 

формується щорічно та переглядається деканом факультету. 

За період проходження виробничої практики здобувачі закріплюються за 

керівником від вищого навчального закладу.  

Керівник практики від закладу вищої освіти : 

 разом із керівниками практики від підприємства складаються 

індивідуальні робочі програми проведення практики; 

 розробляє тематику індивідуальних завдань та здійснює перевірку їх 

виконання, надає студентам методичну допомогу; 

 здійснює контроль за програмою проходження виробничої практики; 

 перед початком виробничої практики здобувачам вищої освіти 

проводиться вступний інструктаж з Охорони праці. 

 Керівник практики від підприємства : 

 несе особисту відповідальність за організацію проведення практики; 

 організовує практику згідно розробленої індивідуальної програми; 

 забезпечує первинний інструктаж із Охорони праці; 

 забезпечує виконання погоджених із вищим навчальним закладом 

графіків проходження виробничої практики ; 

 надає студентам можливість користування необхідною 

документацією підприємства; 



  6 

  

 забезпечує та здійснює контроль за дотриманням здобувачами вищої 

освіти правил внутрішнього розпорядку; 

 створює належні умови праці та побуту; 

 організовує та забезпечує необхідні умови для засвоєння студентами-

практикантами роботи з технікою, засвоєння передових технологій, сучасних 

умов організації праці тощо. 

Керівництво виробничою практикою студентів на базах практик 

покладається на кваліфікованих фахівців господарства, які працюють на 

постійній основі. Їм доручається група до 5 осіб.  

В обов’язки керівника практики входить:  

 розподіл студентів за робочими місцями згідно з календарним графіком 

виконання програми практики та ознайомлення їх з організацією робіт на 

конкретному робочому місці; 

 проведення інструктажів з техніки безпеки і протипожежної безпеки на 

підприємстві та робочому місці під час виконання конкретних видів робіт; 

 здійснення постійного контролю за роботою студентів-практикантів, що 

сприяє виконання студентами програми практики; 

 оцінка якості роботи студентів, складання висновку керівника практики 

від підприємства про проходження виробничої практики.  

Студенти – практиканти під час проходження виробничої практики на 

підприємствах зобов’язані: 

 до початку практики одержати у керівника практики від університету 

направлення, методичні матеріали (методичні вказівки, програму, щоденник, 

індивідуальне завдання тощо) та консультації щодо оформлення всіх необхідних 

документів, а також пройти інструктаж з техніки безпеки та охорони праці; 

 прибути на проходження виробничої практики точно в термін, 

встановлений наказом по Університету; 

 у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою 

практики і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку 

підприємства, охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; 
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 систематично вести щоденник практики; 

 брати участь у громадському житті колективу підприємства; 

 після закінчення практики підписати свій щоденник у керівника  

практики від підприємства (організації, установи) та засвідчити печаткою; 

 своєчасно підготувати звіт про проходження практики та захистити. 

Студенти-практиканти під час проходження виробничої практики на 

підприємствах мають право: 

 ознайомитися з програмою практики, графіком її проведення; 

 на персональне закріплення викладача від Університету та фахівця 

від підприємства (організації, установи) в період проходження практики; 

 бути присутнім під час виконання робіт керівником практики від 

підприємства (організації, установи) у якості спостерігача та виконавця окремих 

посильних доручень; 

 брати участь в роботах, передбачених програмою практики; 

 бути зарахованим за згодою при наявності вакансій на оплачувані 

посади за профілем спеціальності; 

 звертатися до керівника практики від університету по всіх питаннях, 

які виникають в процесі практики, вносити пропозиції по удосконаленню 

практичного навчання. 

Студенти-практиканти під час проходження виробничої практики на 

підприємствах несуть відповідальність за: 

 шкоду заподіяну підприємству під час проходження практики; 

 порушення внутрішнього розпорядку підприємства; 

 порушення інструкції з техніки безпеки та охорони праці. 

Студенти для проходження виробничої практики одержують направлення 

та завдання від керівника практики навчального закладу. Після прибуття на 

місце практики здобувач зобов’язаний звернутися до керівника практики від 

підприємства та разом із ним скласти план-графік проходження практики, який 

має відповідати програмі виробничої практики. 
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4. Передумови для проходження виробничої практики  

Проходження виробничої практики передбачає попереднє засвоєння 

кредитів із лісових культур, лісознавства, лісівництва, лісової таксації.  

 

5. Компетентності та очікувані результати навчання під час 

практики  

Під час виконання виробничої практики здобувач вищої освіти ОС 

«Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» повинен оволодіти 

наступними загальними (ЗК) та спеціальними (СК) компетентностями : 

 знання та розуміння предметної області та розуміння професії (ЗК 7); 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 8); 

 навички здійснення безпечної діяльності (ЗК 11); 

 здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й 

практичний досвід ведення лісового господарства (СК1); 

 здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження (СК 2) 

 здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і 

розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та 

нормативно-довідкових матеріалів (СК 4); 

 здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх 

вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних 

джерел передового виробничого досвіду (СК 5); 

 здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення 

сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його 

виконання (СК 6); 

 здатність вирішувати поставлені завдання з мисливства та 

забезпечувати ведення мисливського господарства в лісовому фонді (СК 8); 

екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, 

що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан 

довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях (СК 

12). 
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6. Звітність та критерії оцінювання 

Здобувачі вищої освіти за період проходження виробничої практики 

зобов’язані вести щоденник. У щоденнику щодня здійснюють запис по суті 

конкретно виконаної роботи в хронологічному порядку. Щоденник має бути 

оформлений окремо від звіту та підписуватися керівником практики від 

лісогосподарського підприємства.  

Правила ведення та оформлення щоденника 

1. Щоденник – це основний документ студента під час проходження 

практики; 

2. Під час практики студент щодня особисто повинен записувати в 

щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіку 

програми практики; 

3. Необхідно записувати власні спостереження і робити аналіз кожного 

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

надавати пропозиції щодо покращення якості робіт; 

4. Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник 

на перегляд керівнику практики від підприємства, який робить відмітку про 

виконання календарного графіку; 

5. Після закінчення практики щоденник подається керівнику практики 

від підприємства для оформлення відгуку та надання оцінки роботи студента на 

практиці; 

6. В Університеті звіт про практику та щоденник подаються для 

реєстрації та перевірки керівнику практики від вищого навчального закладу 

(ВНЗ) з оформленням відповідного висновку про проходження практики 

студентом.  

Без заповненого щоденника студент не допускається до захисту матеріалів 

практики. 

Здобувач здає звіт протягом п’яти днів семестру, котрий розпочинається 

після практики. Звіт у письмовому вигляді, разом із усіма іншими документами 
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(щоденник, характеристика, відгук керівника практики від підприємства) 

подається на рецензування керівнику практики від Університету. Захист звіту 

відбувається у формі усного повідомлення щодо мети, завдання та змісту 

виконання програми проходження виробничої практики, висновків. За 

результатами звіту з урахуванням висновку керівника практики від підприємства 

про проходження студентом практики, та висновку керівника практики від 

Університету, затверджується оцінка, яка свідчить про виконання здобувачем 

вимог навчального плану проходження практики.  

Критерії оцінювання: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проєкту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 «відмінно» – здобувачем вищої освіти набуті вміння і освоєні 

завдання згідно плану практики, зроблені чіткі записи у щоденнику; 

 «добре» – здобувачем вищої освіти набуті вміння і освоєні згідно тем 

практики завдання, проте опис і аналіз у щоденнику неповний; 

 «задовільно» – наявні суттєві помилки у виконанні завдань згідно 

плану виробничої практики. 

 «незадовільно» – студент не засвоїв завдань, запланованих згідно тем 

навчальної практики, не може самостійно виконувати поставлені перед ним 

завдання. 
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При оцінюванні здобувача вищої освіти враховується відповідальність, 

активність, ініціативність при виконанні завдань, відсутність пропусків, 

обов’язково враховується ставлення до роботи. 

Відповідальність за проведення виробничої практики покладається на 

декана факультету, завідувачів кафедр, керівників, головних спеціалістів 

господарств і підприємств (баз практики). 
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