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1. Опис навчальної практики  
 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 1  
Галузь знань  

20 – Аграрні науки та 
продовольство 

Практична підготовка 

Модулів – 1 

Спеціальність 

201 «Агрономія» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 1-й - 

 Семестр 

Загальна кількість  
годин − 30 

1-й - 
Практична робота 

Тижневих годин для  
денної форми навчання: 
аудиторних – 20 
самостійна робота 
студента − 10 

Освітній ступінь: 

бакалавр 
 

30 год. - 
Самостійна робота 
- - 

 
Вид контролю: 

залік 
 

2. Мета та завдання навчальної практики 
Навчальна практика з «Вступ до спеціальності» є необхідною складовою частиною при 

вивченні фундаментальних дисциплін для закріплення теоретичного матеріалу. Вона дає можливість 
на практиці оволодіти необхідними навичками вивчення клімату певної території, відбору проб 
грунту, визначення видового складу культурних рослин та  бур’янів. Вивчити основні біологічні і 
агротехнічні концепції, правила і теорії, пов’язані із вирощуванням сільськогосподарських культур. 

Теоретичні знання, які були отримані під час аудиторних занять, студенти змогли 
закріпити на практиці. Саме на практиці студенти одержують крім великих позитивних емоцій та 
спілкування із професіоналами ще й цінний досвід у питаннях, що визначають успішність отримання 
стабільних та високих врожаїв сільськогосподарських культур, адже важливі навички студенти 
отримують вже з першого року навчання і вже починають формуватися як фахівці. 

Отримані під час навчальної практики знання обов’язково згодяться нашим 
студентам, коли вони прийдуть на виробництво, а приємні спогади про першу практику 
залишаться у пам’яті на все життя. 

Мета навчальної практики - поглибити, закріпити та удосконалити знання студентів, які 
вони отримали при вивченні курсу вступ до спеціальності, а також оволодіння первинними навичками 
роботи у польових та лабораторних умовах.  

Основні завдання практики: освоїти методики агрономічного характеру. Володіти 
матеріалами з рослинництва, ґрунтознавства, землеробства, агрохімії та агрометеорології.  

Практика дає необхідні для майбутнього фахівця із агрономії навички користуватися 
визначниками та іншою необхідною додатковою літературою, що сприяє вдосконаленню теоретичних 
знань з агрономії.  

У результаті проходження практики студент повинен  
знати:  

• аналізувати систему землеробства та практично застосувати сучасні технології 
вирощування сільськогосподарських культур; 
• основні принципи і методи організації польових досліджень рослин;  
• район проходження практики; 



• знання про ґрунти; 
• географічне розташування навчально-дослідного господарства де проходить практика; 
• біологічні особливості сільськогосподарських культур які вирощують в господарстві; 
• систему удобрення господарства; 
• технологію землеробства даного господарства. 

вміти: 
• правильно самостійно вести первинну документацію; 
• спланувати та виконати індивідуальне завдання; 
• знати засоби захисту сільськогосподарських культур від хвороб і шкідників;   
• користуватись довідниковою літературою для визначення сільськогосподарських культур. 
• проводити польове обстеження ґрунтів, розпізнавати за зовнішніми ознаками ґрунтові 
типи і різновиди; 
• описувати будову ґрунтового профілю; 
• визначати механічний склад ґрунтів у польових умовах; 
• оформляти журнал обстеження ґрунтів і складати грунтову карту; 
• розпізнавати бур’яни, робити польове обстеження полів на забур’яненість та складати 
карту забур’яненості полів; 
• складати різні типи і види сівозмін; 
• робити контроль якості обробітку ґрунту. 

Набути навички: 
• проведення польових  та лабораторних досліджень; 
• збір матеріалу;  
• визначення бур’янів; 
• визначення хвороб рослин та шкідників; 
• знати види ґрунтів; 
• знати органічні та мінеральні добрива; 
• Вміти складати сівозміну з певним чергуванням культур. 

 
Цілі курсу та компетентності 
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з 
агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
СК 08. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування 
сільськогосподарських культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей та 
використання як теоретичних, так і практичних методів. 

 
3. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр Результат навчання  
РН 06. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, 

необхідному для володіння відповідними навичками  в галузі агрономії. 
РН 09. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису ідентифікації, 

класифікації, а також культивування об'єктів і підтримання стабільності 
агроценозів із збереженням природного різноманіття. 

РН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 
сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог. 



ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ТА СТУДЕНТІВ:  
Керівник практики:  
- проводить всіх організаційні заходи перед виходом студентів на практику: інструктаж про 
порядок проходження практики, надає студентам необхідні документи (щоденники, 
календарний план, індивідуальне завдання та інші методичні рекомендації);  
- знайомить студентів про форму звітності з практики, яку прийнято на кафедрі, а саме: 
подання щоденника спостережень та письмового звіту;  
- забезпечує високу якість проходження практики відповідно до програми; 
 - контролює забезпечення нормальних умов праці студентів та проводить з ними обов'язкові 
інструктажі з охорони праці та техніки безпеки тощо;  
- контролює виконання студентами правил поведінки на місцях проведення практики, веде 
журнал відвідування студентами практики; 
Студенти при проходженні навчальної практики зобов’язані: 
 - до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх 
необхідних документів;  
- своєчасно приступити до практики; 
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки її 
керівника;  
- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки; 
-  нести відповідальність за виконану роботу;  
- своєчасно здати необхідну звітну документацію та захистити звіт. 
 

4. Програма навчальної практики 

Модуль 1. Навчальна практика з «Вступ до спеціальності»  
Змістовний модуль 1. Розвиток агрономічної науки  

Тема 1. Історія ВНЗ в якому навчається студент.  
Тема 2. Методи польових та лабораторних досліджень. 
Тема 3. Ґрунт та його родючість.  
Тема 4. Сівозміна – запорука високого врожаю. 
Тема 5. Агрохімія в сільському господарстві. 
Тема 6. Сорт (гібрид) основа технології в рослинництві. 
Тема 7. Агрокліматичне районування сільськогосподарських культур. 
Тема 8. Значення агрометеорології в агрономії. 
Тема 9. Засоби захисту від хвороб і шкідників сільськогосподарських культур. 
Тема 10. Наукові підходи до раціонального використання  
земельних ресурсів України. 

 
4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

№ 
з/п  

Назва теми К-ть 
годин 

Змістовий модуль 1. Розвиток агрономічної науки 
1 Інструктаж з техніки безпеки.   

Тема 1. Історія ВНЗ в якому навчається студент. 
3 

2 Тема 2. Методи польових  та лабораторних досліджень. 3 
3 Тема 3. Ґрунт та його родючість.  



4 Тема 4. Сівозміна – запорука високого врожаю. 3 
5 Тема 5. Агрохімія в сільському господарстві. 3 
6 Тема 6. Сорт (гібрид) основа технології в рослинництві. 3 
7. Тема 7. Агрокліматичне районування сільськогосподарських культур. 3 
8 Тема 8. Значення агрометеорології в агрономії. 3 
9 Тема 9. Засоби захисту від хвороб і шкідників сільськогосподарських 

культур. 
3 

10 Тема 10. Наукові підходи до раціонального використання  
земельних ресурсів України. 

3 

Всього 30 
 

5. Індивідуальні завдання 
Оформлення звіту та щоденника практики та його захист. 

6. Методи навчання 
 Словесні (розповідь-пояснення, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація), 

практичні, репродуктивний, проблемно-пошуковий, пояснювально-ілюстративний, 
дослідницький, перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.  

7. Методи контролю 
Усна перевірка, практична перевірка. 

8. Бали, які отримують студенти 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської 
шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS. Інтервальна 
шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок. 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (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 

 
 

9. Методичне забезпечення 



1. Робоча навчальна програма навчальної практики. 
2. Література.  
3. Прилади та обладнання. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Основна 
1. Агроекологія: Навч. посібник /О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та  ін. –К.: 

Вища освіта, 2006. –671 с. 
2. Введення до спеціальності: Навч. посібник / І.Д. Примак та ін. – К.: Центр учбової –

літератури, 2009. – 390. 
3. Черевко М.В. Агроекологія: теоретичні основи, лабораторні заняття, самостійна робота. 

Навч.посіб.для вищої школи аграрної сфери / Черевко М.В., Параняк Р.П., Буцяк Г.А. –
Львів: Тріада плюс, 2008. –152 с. 

3. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч.посіб. / 
В.С. Джигерей. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 203 с. 

4. Запольський А.К. Основи екології: підручник /за ред.. К.М.Ситника. –[2-ге вид., 
доповн.і перероб.]. –К.: Вища школа, 2004. –382 с. 

5. Сільськогосподарська екологія: навч.посіб.для ВНЗ / За ред.. В.О. Головка. – Харків: 
Еспада, 2009. – 624 с. 

6. Мусієнко М.М. Екологія рослин: Підручник / М.М. Мусієнко. – К.: Либідь, 2006. – 432 
с. 

7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Агроекологія» студентам напряму 
підготовки 201 «Агрономія» / Т.В. Клименко.  Житомир: Вид-во Поліського 
університету, 2021. 65 с.  

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт на тему: «Охорона ґрунтів та 
відтворення їх родючості» студентами напрямів підготовки 201 «Агрономія» та 101 
«Екологія» / М. М. Кравчук та ін. Житомир: Вид-во Поліського університету, 2021. 64 с.  

Додаткова 
1. Жарінов B.I, Довгаль СВ. Словник-довідник з агроекології. — К: Урожай, 2001, - 374 с. 
2. Землеробство з основами грунтознавства, агрохімії та агроекології : навч. посіб. для студ. 

ВНЗ / М. Я. Бомба, Г. Т. Періг, С. М. Рижук [та ін.]. — К. : Урожай, 2003. — 397 c.  
3. Рижук, С. М. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів 

Полісся і Лісостепу України / С. М. Рижук. — К. : Аграр. наука, 2006. — 424 c. 
4. Черевко O.I. та ін. Методи контролю якості харчової продукції / О.І. Черевко, Л.М. 

Крайнюк, Л.О. Касілова, Л.Р. Димитрієвич, Ж.А. Крутовий, Л.Г. Зіборова / Харк. держ. 
університет харчування та торгівлі: - Харків: ХДУХТ, 2005. - 230 с. 

5. Лісовий М.М., Таргоня В.С., Федорчук С.В., Клименко Т.В., Трембіцька О.І., Журавель 
С.В., Бакалова А.В. Технології біовиробництва (на основі біотехнологій): навчальний 
посібник. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С.244. 

6. Журавель С. В., Кравчук М. М., Кропивницький Р. Б., Клименко Т. В., Трембіцька О. І., 
Радько В. Г., Нігородова С.А., Дяченко М. О., Журавель С. С, Поліщук В. О. Органічні 
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