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Методичні рекомендації містять вимоги та вказівки до проведення 

виробничої практики для підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Водні 
біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 Водні біоресурси та 
аквакультура галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство. Призначені 
для студентів денної і заочної форм навчання. Методичні вказівки включають 
інформацію щодо вимог до підготовки та оформлення звіту проходження 
виробничої практики. 
    
  



 

3  
  

ЗМІСТ 

ВСТУП ……………………………………………………………………   4  

1. Мета і завдання виробничої практики ……………………………. 4  
2. Компетентності та програмні результати навчання здобувачів 
вищої освіти ……………………………………………………………….. 5  
3. Організація проведення практики ………………………………… 7  

3.1. Бази практики ………………………………………                   7  

3.2. Обов’язки керівників практики ………………………………  8  

3.3. Робоче місце практиканта, його обов’язки та права…………  9  

4. Програма практики ……….………………………………………   10  

5. Написання та оформлення звіту про виробничу практику ……    14  

5.1. Індивідуальні завдання …………………………………           14  

5.2. Структура і зміст звіту про практику ……………………        15  

6. Форми і методи контролю ………………………………                17  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………                    20  

ДОДАТКИ …………………………………………………………………21 
  



 

4  
  

ВСТУП 
  

Практичне навчання здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою 
навчального процесу підготовки за спеціальністю 207 ,,Водні біоресурси та 
аквакультура” (ОС ,,Магістр”). Термін та спрямованість виробничої практики 
визначено галузевими стандартами, які затверджено Міністерством освіти і 
науки України та навчальними і робочими планами, які затверджено вченою 
радою університету.  

Дані методичні вказівки розроблені згідно «Положення про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого 
наказом Міністерства освіти України № 93 від 8.04.1993 р., «Положення про 
організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти ЖНАЕУ» 
(введено в дію 01.03.2020 р., наказ № 18 від 27.02.20 р.), «Положення про 
організацію освітнього процесу в Житомирському національному 
агроекологічному університеті» (введено в дію наказом ректора від 
28.03.2019 року).  

Виробнича практика має на меті набуття професійних навичок із 
спеціальності, систематизацію, закріплення, розширення та поглиблення 
здобувачами вищої освіти отриманих в процесі навчання теоретичних знань, 
розвиток професійного мислення, а також збір фактичного матеріалу для 
виконання навчально-дослідних завдань.  

Згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу 
виробнича практики здобувачів вищої освіти передбачена у 2 семестрі. 
Тривалість практики становить 6 тижнів (180 годин).   
    

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  
  

Метою виробничої практики є: формування у майбутнього фахівця 
професійних практичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в 
процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних 
навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на 
підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, 
відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для 
виконання навчально-дослідних завдань. 

Завданнями практики, згідно з її метою є:  
-  зібрати матеріали для звіту про практику;   
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- ознайомитись з роботою рибогосподарського підприємства, його 
технологічними показниками та перспективами розвитку, формою власності, 
фінансово-господарським станом,  системою управління підприємством;   

- набути навичків з проведення бонітування плідників;  
- ознайомитись  з технологією  відтворення  об’єктів  аквакультури  в 

умовах підприємства;   
- ознайомитись з  технологією вирощування молоді риб в господарстві; 
- ознайомитись з технологією вирощування товарної риби в 

господарстві;  
-  ознайомитись з вимогами техніки безпеки  та охорони  праці;  
-  підготувати пропозиції щодо удосконалення технологічних процесів 

на виробництві;   
-  ознайомитись з  наявним технологічним обладнанням у господарстві, 

його станом, розробити пропозиції з поліпшення технологічного 
забезпечення рибогосподарського підприємства.  

 
2. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
  

Проходження практики сприяє формуванню:  
Загальних компетентностей:  
Загальних  

ЗК01. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього природного середовища. 
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

Спеціальних компетентностей:  
СК01. Здатність аналізувати екологічні параметри гідроекосистем 
природних та штучних середовищ та антропогенні впливи на нього на основі 
критичного осмислення проблем у галузі аграрних наук та продовольства та 
на межі галузей знань. 
СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних 
біоресурсів та аквакультури у широких або мультидисциплінарних 
контекстах 
СК03. Забезпечувати формування та ефективне використання 
біопродуктивності водойм різного типу та продуктивних властивостей риб. 
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СК04. Здатність визначати природну кормову базу, якість статевих продуктів 
риб, прогнозувати динаміку чисельності та біомаси, складати прогнози 
рибопродуктивності. 
СК06. Здатність виявляти та використовувати фізіолого-біохімічні зміни, що 
відбуваються в організмі гідробіонтів забезпечення ефективності 
рибницьких технологічних процесів у водних біоресурсах та аквакультурі. 
СК07. Здатність здійснювати заходи із охорони водних біоресурсів і 
збереження здоров’я риб та запобігання їх масового захворювання. 
СК09. Здатність організовувати підприємницьку діяльність та забезпечувати 
економічну ефективність у рибницьких господарствах. 
СК010. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки 
та аргументацію з проблем водних біоресурсів та аквакультури до фахівців і 
нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 
СК011. Здатність проектувати технологічні карти та управляти виробничими 
процесами, що є складними та потребують нових стратегічних підходів у 
сфері водних біоресурсів та аквакультури. 

Програмні результати навчання:  
РН01. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 
наукові здобутки у сфері водних біоресурсів та аквакультури і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень. 
РН02. Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати 
досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною та 
іноземною мовами. 
РН03. Відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи різноманітні 
ресурси: журнали, бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та 
оцінювати цю інформацію. 
РН04. Приймати ефективні рішення, брати відповідальність та працювати в 
критичних умовах під час виконання виробничих, технологічних та наукових 
задач водних біоресурсів та аквакультури, аналізувати та інтегрувати 
альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки. 
РН05. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти з проблем 
водних біоресурсів та аквакультури та дотичні до неї міждисциплінарні 
проєкти з урахуванням виробничих, правових, економічних та екологічних 
аспектів. 
РН06. Застосовувати сучасні методи моделювання, цифрові технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання виробничих, 
технологічних і наукових проблем у сфері біоресурсів та аквакультури. 
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РН07. Розробляти, впроваджувати та застосовувати ефективні технологічні 
процеси виробництв продукції аквакультури, забезпечувати її якість. 
РН09. Ідентифікувати види водних біоресурсів оцінювати їх чисельність та 
біомасу та здійснювати прогнозування запасів та обсягів вилову об’єктів 
водних біоресурсів та аквакультури.  

  
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ  

  
3.1. Бази практики  

Виробнича практика здобувачів вищої освіти університету проводиться 
на базах практики – підприємствах, організаціях, установах, які відповідають 
вимогам програми практики.  

Перелік баз практики кафедри формують на основі аналізу виробничих 
та економічних можливостей підприємств, організацій, установ щодо їхньої 
придатності до проведення відповідної практики та можливого подальшого 
працевлаштування здобувачів вищої освіти.  

Підприємства, організації, установи, які є базовими, повинні 
відповідати таким вимогам:  

– наявність підрозділів, що відповідають професійній діяльності за 
спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті;  

– можливість кваліфікованого керівництва практикою здобувачів 
вищої освіти;  

– можливість доступу здобувачів вищої освіти до лабораторій, 
технічної та іншої документації, бібліотечних фондів, які необхідні для 
виконання програми практики;  

– можливість надання здобувачам вищої освіти на час практики 
робочих місць;  

– можливість працевлаштування випускників університету.  
З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-

яких форм власності) університет укладає договори про її проведення за 
визначеною формою. Ці договори є юридичною основою для проходження 
здобувачів вищої освіти практики. Тривалість дії договору може визначатися 
на період конкретного виду практики або на термін до п’яти років. При 
проведенні практики в структурних підрозділах університету, договори не 
укладаються.  

Формування баз практики здійснюється деканатами, випусковими 
кафедрами на основі прямих короткострокових та довгострокових договорів 
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із організаціями, підприємствами, установами тощо, незалежно від їх 
організаційно-правових форм і форм власності.  

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно обирати для себе місце 
проходження практики і пропонувати його для використання, за умови 
забезпечення цією базою виконання програми практики та укладання 
договору.  

Навчально-виробничі, наукові підрозділи університету та інші 
структурні підрозділи, які мають необхідне обладнання та відповідають 
програмам практики, можуть використовуватись як бази практики.  

Бази практик в особі їх перших керівників разом з університетом несуть 
відповідальність за організацію, якість і результати практики здобувачів 
вищої освіти.  

  
3.2. Обов’язки керівників практики  
Керівник практики від Університету:  

– надає практикантам необхідну документацію (програми, 
щоденник, методичні рекомендації тощо), а також консультації з питань 
проходження практики та формування звіту;  

– контролює забезпечення належних умов праці і побуту 
здобувачів вищої освіти та проведення з ними обов’язкових інструктажів із 
дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої 
санітарії відповідно до законодавства;  

– бере участь у роботі комісії, призначеної деканатом з проведення 
захисту звітів з практики.  

Керівник від бази практики:  
– несе особисту відповідальність за проведення практики;  
– організовує і контролює виконання програми практикантом 

протягом конкретного етапу практики;  
забезпечує контроль і спостереження за проходженням практики  

здобувачами вищої освіти;  
– забезпечує інструктаж з техніки безпеки, протипожежної 

охорони під час виконання конкретних видів робіт і охорони праці на 
робочому місці, а також своєчасно розслідує з комісією нещасні випадки, 
порушення, які можуть трапитися із здобувачами вищої освіти під час 
проходження практики;  

– знайомить практикантів з організацією робіт на конкретному 
робочому місці;  
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– оцінює якість роботи практикантів, складає виробничу 
характеристику з відображенням у ній результатів виконання програми 
практики, якості професійних знань та умінь, відношення здобувачів вищої 
освіти до виробництва і громадської роботи, виконання індивідуальних 
завдань, організаторських здібностей, участі в засвоєнні нової техніки і 
технологій тощо;  

– надає допомогу в підборі матеріалів для курсових і 
кваліфікаційних робіт.  

  
3.3. Робоче місце практиканта, його обов’язки та права  

Здобувач вищої освіти повинен вчасно прибути на місце практики і 
відрекомендуватися керівнику підприємства, який призначає керівника 
практики від підприємства.   

На початку практики здобувачі вищої освіти отримують інструктаж з 
охорони праці в галузі, ознайомлюються з правилами внутрішнього 
розпорядку організації, підприємства, установи тощо, порядком отримання 
документації, правилами використання обладнання і матеріалів.  

З керівником практики від підприємства узгоджується план практики, 
конкретне робоче місце, основні обов’язки практиканта, послідовність 
переходу з одного робочого місця на інше, порядок відображення результатів 
практики в звіті.   

За наявності вакантних місць здобувачі вищої освіти можуть бути 
зараховані на штатні посади, якщо зміст роботи відповідає вимогам програми 
практики. При зарахуванні здобувачів вищої освіти на штатні посади на час 
проходження практики на них розповсюджується законодавство про працю 
та правила внутрішнього розпорядку організації, підприємства тощо. На 
здобувачів вищої освіти, не зарахованих на штатні посади, 
розповсюджуються такі ж умови.   

Здобувачі вищої освіти при проходженні практики 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;  

– прибути на практику точно в термін, встановлений наказом 
ректора;  

– у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою 
практики і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і 
виробничої санітарії;  

– систематично вести щоденник практики;  
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– брати активну участь у громадському, культурно-масовому житті 
підприємства;  

– нести відповідальність за виконану роботу;  
– своєчасно підготувати звіт про проходження практики та 

захистити його.  
Здобувачі вищої освіти, які навчаються без відриву від виробництва і 

працюють не за спеціальністю, повинні пройти практику, передбачену 
навчальним планом.  

У разі роботи за обраною спеціальністю, здобувачу вищої освіти на 
підставі довідки з місця роботи та захисту звіту про виконання 
індивідуального завдання зараховують за практику передбачені навчальним 
планом кредити без її проходження.  

Після закінчення практики здобувачі вищої освіти повинні:  
− отримати характеристику з підприємства − місця проходження 

практики, підписану керівником підприємства та завірену печаткою;   
- завірити печаткою підписані керівником практики від 

підприємства щоденник і звіт;  
− завірити відомості з переліком виконаних робіт;   
− у визначений термін захистити звіт про проходження практики перед 

комісією відповідної кафедри.   
Здобувачі вищої освіти мають право:   
− вимагати забезпечення належних умов щодо техніки безпеки праці, 

виробничої санітарії та тривалості робочого дня;   
− ознайомитись з документацією виробництва, планами 

перспективного розвитку і звітами з господарської діяльності  
підприємства;   

− на участь у виробничих процесах підприємства і робочу діяльність у 
ролі практиканта на кваліфікованих посадах.  

 
4. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ  

Виробнича практика магістрів проводиться впродовж 6 тижнів. 
Бонітування плідників і ремонту риб (гідробіонтів). Метою цього 

циклу технологічної практики є проведення якісного оцінювання 
відтворювальної здатності плідників різних видів і порід риб на основі 
комплексного вивчення їх походження, статі, віку, стану здоров'я, 
екстер’єрних та інтер’єрних ознак, ступеня готовності самців і самиць до 
нересту. З метою поповнення стада плідників значну увагу приділяють 
ремонтному матеріалу. 
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Під час проведення виробничої практики здобувачі вищої освіти 
повинні розрахувати необхідну кількість плідників для потреб товарних 
рибницьких господарств, проводити інвентаризацію маточного поголів’я, 
бонітування і якісне оцінювання плідників та ремонтного молодняку за 
балами (визначення довжини, маси тіла, статі, стадії зрілості, віку, індексів 
тілобудови). Здобувачі вищої освіти повинні навчитися здійснювати добір 
плідників для відтворення (самців за 2 класами і самиць за 3 класами) 
природним і заводським методами, проводити їх наступне оцінювання за 
якістю нащадків. 

Відтворення риб (гідробіонтів). Метою цього циклу технологічної 
практики є організація і проведення нерестової кампанії в рибницьких 
господарствах різного типу за умов природного нересту та за штучного 
заводського відтворення видів риб (гідробіонтів), які культивують. 

Під час проведення практики здобувачі вищої освіти мають засвоїти 
біотехнічні нормативи витримування плідників, добір їх гнізд, підготовку до 
нересту, одержання статевих продуктів, методи знеклеювання і особливості 
інкубації ікри, підрощування і облік личинок риб (гідробіонтів). Вони 
повинні навчитися розраховувати і готувати гіпофізарні суспензії, проводити 
гіпофізарні ін’єкції, здійснювати відбір статевих продуктів і штучне 
осіменіння ікри різними способами, проводити закладання ікри на 
інкубування, здійснювати відлов і облік личинок, розраховувати потреби в 
інкубаційному обладнанні. 

Вирощування посадкового матеріалу риб (гідробіонтів). Метою 
цього циклу технологічної практики  

є організація і проведення процесів підрощування личинок та 
вирощування посадкового матеріалу риб (гідробіонтів) у саджалках, 
басейнах, малькових і вирощувальних ставах. 

Під час практики здобувачі вищої освіти мають оволодіти біотехнікою 
підготовки і зариблення малькових і вирощувальних ставів (саджалок, 
басейнів), навчитися розраховувати щільність посадки личинок (мальків), 
визначати необхідну кількість кормів, добрив і вапна, складати і 
дотримуватися планового графіка росту риб. Вони повинні вміти 
здійснювати контроль за головними гідрохімічними показниками малькових 
і вирощувальних ставів (саджалок, басейнів), визначати і контролювати 
індивідуальну масу і вгодованість риб, проводити облови малькових і 
вирощувальних ставів (саджалок, басейнів), облік рибопосадкового 
матеріалу різними способами. 
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Зимівля риби (гідробіонтів). Метою цього циклу технологічної 
практики є підготовка і проведення оптимальної зимівлі посадкового 
матеріалу, плідників та ремонту культивованих видів риб (гідробіонтів). 

Під час практики здобувачі вищої освіти повинні набути практичних 
навичок із комплексу заходів з підготовки зимувальних ставів та інших 
водойм, розрахунків норм посадки різних вікових груп риб (гідробіонтів) 
залежно від зональних особливостей, вміти проводити гідрохімічний та 
біологічний контроль за ходом зимівлі. Здобувачі вищої освіти мають 
ознайомитися з організацією зимівлі риб в інших категоріях водойм, 
басейнах, саджалках, зимувальних комплексах. За період практики вони 
повинні оволодіти біотехнікою розвантаження зимувальних ставів у 
необхідні терміни різними методами і пересадження рибопосадкового 
матеріалу, плідників, їх обліку. 

Вирощування товарної риби (гідробіонтів). Метою цього циклу 
технологічної практики є організація та проведення вирощування товарної 
риби (гідробіонтів), виробництва продукції аквакультури в рибницьких 
господарствах, за дволітнього та трилітнього оборотів, пасовищної та 
інтенсивної форм ведення рибництва. 

Під час практичного навчання здобувачі вищої освіти повинні 
навчитися здійснювати підготовку і зариблення нагульних ставів, басейнів, 
саджалок та інших водойм, в необхідні терміни проводити розрахунки 
щільності посадки, складати графіки планового росту, розраховувати 
необхідну кількість кормів, добрив і вапна, контролювати прирости риб, їх 
індивідуальну масу і вгодованість, проводити облови нагульних ставів 
(басейнів, саджалок). 

Вилов риби (гідробіонтів). Метою цього циклу технологічної 
практики є знайомство з конструктивними особливостями основних типів 
знарядь і засобів вилову, а також організація вилову риби (гідробіонтів) у 
ставах, річках, озерах, водосховищах, басейнах, саджалках. 

Під час практики здобувачі вищої освіти повинні навчитися ставити 
сітки, неводи, трали, пастки та інші знаряддя лову, проводити вилов риби 
(гідробіонтів) із ставів, басейнів, саджалок та інших водойм, ремонтувати 
пошкоджені сітні полотна, канати та інші елементи знарядь лову, проводити 
заходи щодо їх зберігання та подовження термінів експлуатації. 

Переробка риби (гідробіонтів). Метою проведення технологічної 
практики є ознайомлення з організацією та проведенням зберігання 
виловленої продукції аквакультури, її обробки холодом та різними видами 
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посолу, переробки методами сушіння, в’ялення, холодного та гарячого 
копчення, визначення її якості. 

За час практики здобувачі вищої освіти освоюють основні методичні 
прийоми розбирання найбільш поширених промислових риб (гідробіонтів), 
технології посолу риби-сирця, технологічні прийоми первинної і поглибленої 
переробки різних риб (гідробіонтів), вчаться за комплексом органолептичних 
та технологічних ознак оцінювати якість ведення технологічного процесу і 
готової харчової продукції. 

Виробнича практика проводиться шляхом поєднання екскурсій, роботи 
у виробничих умовах та лабораторних випробувань, що дозволяє пізнати та 
осмислити технологічні процеси, особливості технологічних режимів, 
санітарно-гігієнічних вимог до технологічного процесу і якісних показників 
продукції, що випускається. 

Обов’язковим завданням виробничої практики з переробки риби 
(гідробіонтів) є детальне вивчення здобувачами вищої освіти технології 
переробки місцевих прісноводних і найбільш поширених промислових 
океанічних видів риб (гідробіонтів) з визначенням якісних показників та їх 
товарознавства. 

Здобувачі вищої освіти ознайомлюються зі станом організаційної 
роботи на рибопереробному підприємстві (цеху), його економічними 
показниками, освоюють методи вивчення ринку. Опанування основних 
показників діяльності виробничого рибопереробного підприємства (цеху) і 
технологій переробки риби (гідробіонтів) дасть змогу майбутнім фахівцям 
бути більш обізнаними і адаптованими до сучасних ринкових умов. 

Управління виробництвом продукції аквакультури. Метою 
виробничої практики є набуття здобувачами вищої освіти навичок та 
оволодіння методами управління виробництвом продукції аквакультури та 
рибогосподарськими колективами. 

Під час практики здобувачі вищої освіти повинні опанувати 
методологію організації бізнесу в рибництві, навчитися розраховувати 
доцільність створення підприємств, складати бізнес-план, визначати потреби 
матеріально-технічних засобів та розраховувати економічну ефективність 
виробництва продукції аквакультури. За час проходження практики вони 
повинні навчитися вести первинну та нормативну статистичну (звітну) 
документацію, створювати безпечні умови праці для виробництва, 
забезпечувати природоохоронні заходи. 
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5. НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО  ВИРОБНИЧУ 
ПРАКТИКУ  

  
5.1. Структура і зміст звіту про практику  

Після закінчення терміну виробничої практики здобувачі вищої освіти 
складають письмовий звіт, передають його для рецензування керівникові від 
університету разом із щоденником і характеристикою, підписаними 
безпосереднім керівником практики від бази практики.  

Звіт повинен відображати відомості про виконання практикантом усіх 
розділів програми практики та індивідуального завдання, мати титульну 
сторінку, зміст, основну частину, висновки, пропозиції, список 
використаної літератури та, за необхідністю, додатки.  

У вступі вказують назву підприємства і терміни проходження 
практики, за якою кафедрою закріплений практикант, хто був керівником 
практики від кафедри і від господарства. Потім викладаються результати 
роботи практиканта щодо виконання завдань, які передбачено в основній 
частині звіту.   

Таблиця 1 
№  
з/п  

Вид робіт  Місце 
проведення  

Тривалість, 
днів  

1.  Ознайомлення з метою і 
завданнями практики та 
порядком звітності. Інструктаж 
по змісту звіту. Інструктаж з 
охорони праці і техніки 
безпеки.   

  
Кафедра  

  
1  

2.   Вивчення природних умов:  
~  географічне 
 положення об’єкту 
практики;  
~ кліматичні умови;  
~ гідрологічна характеристика.  

  
База 

практики, 
бібліотека  

  
3  

3.  Ознайомлення з 
виробництвом:  
~ спеціалізація та потужність 
господарства;  

  
База 

практики  

  
4  

 ~ загальна схема виробничого 
процесу;  
~ гідротехнічні споруди.  
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4.   Вивчення та аналіз 
особливостей технологічних 
процесів:  
~ специфіка розведення риб;  
~ особливості годівлі риб;  
~ методи селекції риб;  
~ хвороби риб та 
лікувальнопрофілактичні        
заходи.  
Ознайомлення з нормативною 
документацією, засобами 
знарядь, приладами та 
пристроями.  

  
База 

практики  

  
6  

5.  Вивчення системи управління, 
та особливостей економічної 
діяльності господарства.  

  
База 

практики  

  
1  

6.   Складання та оформлення 
звіту, його затвердження.  
  

  
Кафедра  

  
3  

  
  

5.2. Вимоги до оформлення звіту та щоденника практики  
Звіт про проходження практики оформляється на білому папері 

формату А4 (210 х 297 мм), який використовують лише з одного боку. Текст 
друкують, залишаючи береги таких розмірів: лівий − 30 мм, правий − 15 мм, 
верхній і нижній − 20 мм. Застосовують шрифт Times New Roman, розмір 
шрифту 14, інтервал між строчками − 1,5, інтервал до і після абзацу – 0. 
Загальний обсяг звіту становить 20-25 сторінок.   

На титульній сторінці звіту вказують прізвище, ім’я, по батькові 
студента, факультет, курс, групу, термін і місце проходження практики, 
прізвище та ініціали керівників практики від університету та бази практики. 
Приклад оформлення титульної сторінки звіту поданий у додатку А.   

Нумерацію сторінок, починаючи зі змісту, роблять у верхньому 
правому куті. Титульний аркуш включають до загальної нумерації, але 
номер сторінки не ставлять. Заголовки таких структурних частин звіту як  
«ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ», 
«СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» друкують 
великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не 
ставлять. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох 
або більше речень, їх розділяють крапкою.   
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Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) з абзацного відступу в підбір до тексту, після якого ставлять 
крапку. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом 
повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Такі структурні частини звіту як зміст, 
вступ, висновки, список використаної літератури, додатки не мають 
порядкового номера.   

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 
наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Пункти нумерують у 
межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів 
розділу, підрозділу та пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера 
повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього 
підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку пишуть заголовок 
пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують за такими ж 
правилами, як і пункти.   

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці 
необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або 
на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих 
сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації 
позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Номер 
ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 
ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис. 1.2.» (другий 
рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні 
підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.   

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць, 
поданих у додатку). У правому верхньому куті над відповідним заголовком 
таблиці розміщують напис «Таблиця» курсивом із зазначенням її номера. 
Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 
таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга 
таблиця першого розділу).   

Назву таблиці розміщують над таблицею і друкують симетрично до 
тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Заголовки граф 
таблиці повинні починатися з великих літер, підзаголовки − з маленьких, 
якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є 
самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з 
порядковими номерами рядків до таблиці не включають. У таблиці можна 
використовувати 12 шрифт, одинарний інтервал.  
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Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в 
розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого 
берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: 
(3.1) (перша формула третього розділу). Примітки до тексту і таблиць, в яких 
вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах 
однієї сторінки. Відомості про джерела інформації, включені до списку 
використаних джерел, подають відповідно до вимог державного стандарту з 
обов’язковим наведенням назв праць.   

Додатки оформлюють як продовження звіту про практику на 
наступних його сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у 
порядку появи посилань у тексті. Кожен додаток повинен починатися з 
нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 
першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 
заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» 
і велика літера, що позначає додаток. Додатки позначають послідовно 
великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, 
Ь, наприклад, Додаток А.   

У щоденнику (Додаток Б) повинні бути:   
– дві відмітки про прибуття і вибуття з практики, завірені 

підписами керівника практики від підприємства і печатками;   
– календарний графік проходження практики;   
– робочі записи під час практики;   
– відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці, дана 

керівником практики від підприємства і завірена печаткою.   
В додатку В наведено бланк індивідуального завдання, а в додатку Д – 

приклад оформлення літератури.  
  

 6. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  
Контролювання практики здобувачів вищої освіти вирішує комплекс 

завдань від навчальних до контролюючих і забезпечує повноту, своєчасність 
та якість виконання програми практики.  

Контроль за проходженням практики з боку вищого навчального 
закладу покладається від:  

– університету – на ректора;   
– факультету – на декана;   
– кафедри – на завідувача та викладачів – керівників практики; – 
бази практики – на керівника господарства.  
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Метою контролю є виявлення та усунення недоліків і надання допомоги 
здобувачам вищої освіти у виконанні програми практики.  

Попереднє контролювання здійснюється під час підготовки 
здобувачів вищої освіти до проходження практики. При цьому пояснюються 
цілі практики, порядок її проходження, форма звітування, а також 
здобувачам вищої освіти передаються направлення на базу практики, 
щоденники та програми практики.  

Поточне контролювання здійснюється протягом періоду проведення 
практик, а також під час консультування здобувачів вищої освіти.  

Підсумкове контролювання відбувається під час звітування про 
виконання програми практики, що проводиться після закінчення термінів 
практики.  

Звіт разом із договором і щоденником практики, завіреним керівником 
практики від підприємства, подається на кафедру для реєстрації, після чого 
передається на рецензування викладачеві – керівнику практики від кафедри. 
Після можливого доопрацювання здобувачем вищої освіти та остаточного 
погодження змісту звіту з викладачем, керівником практики від кафедри, 
звіт допускається до захисту.  

Звіт з практики захищається здобувачем вищої освіти у комісії, 
призначеній деканом факультету (завідувачем випускової кафедри), 
протягом перших десяти днів після практики. До складу комісії входять 
керівники практики від університету, керівники баз практик (по 
можливості), викладачі кафедри, які викладали практикантам відповідні 
спеціальні дисципліни.   

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти, 
набутих на виробничій практиці, визначається за 100-бальною, 4-бальною 
шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 1).   

 Таблиця 2   
Система оцінки знань  

За 100бальною 
шкалою  Шкала ЄКТС  За 4-х бальною 

шкалою  

90-100  А  відмінно  
82-89  В  добре  74-81  С  
64-73  D  задовільно  60-63  E  
35-59  FX  

незадовільно  1-34  F  
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 Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та 
залікову книжку здобувача вищої освіти за підписами членів комісії.  

Диференційований залік за практику виставляється з урахуванням:   
– оцінки результатів професійної та суспільної роботи, поданої у 

відгуку – характеристиці керівника практики від бази практики;   
– оцінки за оформлення звіту, щоденника, зазначеної у висновку 

викладача – керівника практики від кафедри;   
– презентації здобувачем вищої освіти результатів проходження 

практики під час захисту звіту та відповідей на запитання членів комісії. 
Критерії оцінювання звіту наведено в табл. 2.  

 Таблиця 3  
Критерії оцінювання  

Критерій, за яким оцінюється звіт  Рейтинговий бал  
1. Перевірка звіту:  0-60  
– відповідність змісту звіту завданню та вимогам 
навчально-методичних рекомендацій   0-40  

– самостійність вирішення поставленої задачі,  
виконання розрахунків, графіків та таблиць  0-15  

– відповідність стандартам оформлення  0-5  
2. Захист звіту, в тому числі:  0-40  
– доповідь  0-20  
– правильність відповідей на поставлені запитання  0-20  
Всього  0-100  

  
При визначенні розміру стипендії здобувачам вищої освіти оцінка за 

виробничу практику враховується стипендіальною комісією факультету 
разом з іншими оцінками, отриманими за результатами підсумкового 
контролю. Якщо залік по практиці проводиться після видання наказу на 
призначення стипендії здобувачам вищої освіти, то оцінка за практику 
відноситься до результатів наступної сесії.  

Здобувачу вищої освіти, який не виконав програму практики без 
поважних причин, може бути надано право проходження практики 
повторно. Повторне складання диференційного заліку допускається не 
більше одного разу. Отримання оцінки «незадовільно» після перескладання 
є підставою для відрахування.   
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Додаток А  
  

Міністерство освіти і науки України  
Поліський національний університет  

  
Факультет лісового господарства та екології  

  
  

Кафедра біоресурсів, 
аквакультури та 
природничих наук  

  
  
  

ЗВІТ  
  

про проходження виробничої практики   
студента (-тки) 4 курсу ОС Магістр спеціальності   

207 «Водні біоресурси та аквакультура»  
_______________________________  

(П.І.Б. студента)  
_________________________________________  

(місце проходження практики)  
_____________________  

(термін проходження практики)  
  

      
     Керівники:  
  

(Печатка установи)                       від установи: ______________________________  
                                             (посада, прізвище, ім'я, по-батькові ,підпис )  

        від університету: ___________________________  
                                            (посада, прізвище, ім'я, по-батькові ,підпис )   
  
  

  
  
  

 Житомир-2021  
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Додаток Б 

  
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

  

  

  

  

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ  

___________________________________________  

__________________________________________  

(вид і назва практики)  

студента __________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові)  

факультет__________________________________________________ 

кафедра____________________________________________________ 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_______________________________ 

спеціальність________________________________________________  

(назва)  

                              

_________ курс,  група _______________  
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Студент_______________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові)  

прибув на підприємство  (організацію, установу)  

______________________________________________________________  

(назва)  

Печатка підприємства, організації, установи  “___” 

____________20___ року  

  

___________    _________________________________________________  
(підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)  

  

Вибув з підприємства, організації, установи  

______________________________________________________________  

(назва)  

Печатка підприємства, організації, установи   “___” 

__________20___року  

__________    __________________________________________________   

(підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)  
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Додаток В 
  

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
  

Факультет лісового господарства та екології  
   

Кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих наук   
  

  
Завідувач кафедри ______________________  

   
«____» __________ 20    р.   

  
  

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ   
  
1. Тема практики (звіту):___________________________________________  
________________________________________________________________  
  
2 . Термін здачі студентом завершеного звіту на кафедру  
“_______”______________20 р.  
   
3 . Вихідні дані до проходження практики:   
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
  
4 . Перелік питань, що розробляються під час практики:________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
  
5 . Перелік ілюстративного матеріалу (таблиці, схеми, графіки):   
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________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
6. Календарний план виконання практики і підготовки звіту:  
  

Етап виконання практики  Дата виконання етапу  Відмітка про 
виконання  

      
      
      
  
  
Керівник практики __________________ ( ________________ )   
  
7. Завдання до виконання прийняв _________________ ( ______________ )   
  
Дата отримання завдання “_______”_____________20__ р  
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Додаток Д 
  

Приклад оформлення літератури  
 Характеристика 
джерела   Приклад оформлення  

 Книги  

До трьох авторів  Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво 
у сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с.  

Чотири і більше авторів  Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с.  

Колективний автор  
Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. 
учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. 
унт. Житомир : Полісся, 2015. 648 с.  

Багатотомне  
видання  

Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. 
В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с.  

За редакцією  
Сталий розвиток сільських територій : монографія / за ред.  
Т. Зінчук, Ю. Раманаускаса. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 
421 с.  

Автор і  
перекладач  

Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. 
В. Б. Боброва. Москва, 1996. 698 с.  

 Частина видання  

Розділ книги  
Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній 
сфері виробництва. Основи аграрного підприємництва / за 
ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5-15.  

Тези доповідей, матеріали 
конференцій  

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих 
органічних відходів на природні ресурси світу. Органічне 
виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІ  
Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108.  

Статті з періодичних 
видань  

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 
підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 
31-34.  

 Електронні ресурси  

Книги  
Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика:  
підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 
http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11.2020).  

Законодавчі  
документи  

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315.  
URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення:  
02.11.2020).  

Періодичні  
видання  

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного 
виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна 
економіка. 2013. № 10. URL: http://www.m.nayka.com.ua/ 
?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення:  
12.10.2020).  

  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
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