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1. Опис практики 

Таблиця 1 

Опис виробничої практики виробнича практика з агрономії 

Елементи характеристики Шифр курсу 

Загальна кількість годин 405 

у тому числі самостійної роботи 135 

Кількість кредитів 13,5 

Місце в Індивідуальному навчальному плані студента 
(обов’язкова чи вибіркова) 

Обов’язкова 

Рік навчання (курс) 3-4 

Семестр 6-8 

Вид підсумкового контролю диференційований залік 
 

 

1. Заплановані результати навчання 

Метою виробничої практики «Виробнича практика з агрономії» є 

забезпечення професійної технологічної підготовки майбутніх фахівців, набуття 

досвіду роботи за обраною професією.  

Завдання виробничої практики «Виробнича практика з агрономії»: 

– проведення агроекономічного аналізу діючої в господарстві системи землеробства; 

– аналізування  структури рослинницької галузі господарства і технологій 

вирощування сільськогосподарських культур; 

– вивчення системи насінництва в господарстві; 

– аналізування стану реалізації продукції рослинництва, умов її зберігання та 

переробки; 

– вивчення стану забезпечення в господарстві безпеки життєдіяльності населення, 

охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії; 

– освоєння технології механізованих сільськогосподарських робіт; 

– ознайомлення зі станом охорони природи в господарстві (підприємстві); 

– вивчення системи передпосівного обробітку ґрунту під ранні та пізні ярові 

культури; 

– проведення підготовки насіння та сівби сільськогосподарських культур; 

– ознайомлення з системою догляду за озимими культурами; 

– освоєння практичного налагоджування сільськогосподарських машин та знаряддя 

на виконання тих чи інших технологічних операцій; 

– проведення розрахунків доз добрив та норму висіву; 

– проведення меліоративних заходів. 

 

Проходження виробничої практики «Виробнича практика з агрономії» 

сприяє формуванню: 

компетентностей: 

загальних: 

1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

фахових: 



 

1. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 

(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, 

овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист 

рослин).  

2. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та 

практичні, виробничі і дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва.  

3. 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.  

4. Здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за 

прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.  

програмних результатів навчання: 

1. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі агрономії.  

2. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, 

необхідному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії.  

3. Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів рослин, в 

обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.  

4. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації, а також культивування об’єктів і підтримання стабільності агроценозів 

із збереженням природного різноманіття.  

5. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної 

підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі 

агрономії.  

6. Проектувати й організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого 

матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог.  

7. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної 

сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.  

8. Організовувати результативні і безпечні умови роботи. знання та критичне 

розуміння предметної області та професійної діяльності. 

 

2. Програма практики 

 

Тема 1. Загальна характеристика господарства.  

Тема 2. Агроекономічний аналіз системи землеробства.  

Тема 3. Система насінництва в господарстві.  

Тема 4. Технологія вирощування сільськогосподарських культур:  

Тема 5. Індивідуальне завдання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура практики 

Таблиця 2 

Структура виробничої практики 
виробнича практика з агрономії 

 

 
Назви 

теми 

Кількість годин 

 

усього 

у тому числі 

контактних 
самостійної 

роботи 

Тема 1. Загальна характеристика господарства.  81 54 27 

Тема 2. Агроекономічний аналіз системи 
землеробства. 

81 54 27 

Тема 3. Система насінництва в господарстві.  81 54 27 

Тема 4. Технологія вирощування сільськогоспо-
дарських культур:  

81 54 27 

Тема 5. Індивідуальне завдання. 81 54 27 

Разом 405 270 135 

 

 

5. Індивідуальні завдання з практики  

 
 

6. Вимоги до баз практики 
Практика студентів Академії проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програм 

практики для відповідних освітніх рівнів.  

Базами практики можуть бути суб’єкти господарювання,  незалежно від їх організаційно-правової 

форми та форми власності, фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність, органи державної 

влади і місцевого самоврядування, громадські формування, об’єкти структурних підрозділів Академії, а 

також бази за межами України за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі програм практики. 

Виробнича (професійна) практика проводиться на базах практики. Підприємства (установи, 

організації тощо), що залучаються для проведення виробничої (професійної) практики студентів, повинні 

відповідати наступним вимогам: 

- наявність структурних підрозділів, напрям діяльності яких відповідає спеціальності 201 Агрономія; 

- здатність забезпечити виконання програми практики; 

- забезпечення кваліфікованого керівництва практикою студентів; 

- забезпечення належних умов для проходження практики на виробництві з дотриманням правил і норм 

безпеки праці, виробничої санітарії відповідно до законодавства; 

- надання студентам на час проходження практики можливості працювати на штатних посадах, робота на 

яких відповідає програмам практики (за згодою керівника підприємства (установи, організації тощо) та за 

наявності відповідних вакансій); 

- надання студентам права користуватися документацією, необхідною для виконання програми практики, з 

урахуванням політики конфіденційності підприємства (установи, організації тощо); 

- можливість наступного працевлаштування випускників Академії (на загальних підставах, за наявності 

вакансій). 

 
 

7. Організація проведення практики 
Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок  проведення практики, є: 

- розробка наскрізних і робочих програм практик; 

- визначення баз практики;  

- укладання договорів про проведення практики студентів між Академією та підприємствами (установами, 

організаціями тощо); розподіл студентів за базами практики; 

- підготовка для баз практики інформації про обсяги, зміст, період проведення практики студентів, потреби 

в обладнанні та матеріалах тощо; 

- призначення керівників практики;  складання індивідуальних завдань на практику;  проведення 

настановчих зборів студентам; 



 

- підготовка звітної документації за результатами проведення практики; 

- інші заходи. 

 Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на ректора Академії. Загальну 

організацію практики та контроль за її проведенням в Академії здійснює керівник виробничої практики 

навчального відділу, на факультету – декан, на кафедрах – завідувачі кафедр. 

 Функції організаторів, керівників та учасників практики визначаються Положенням про проведення 

практики студентів Полтавської державної аграрної академії. 

Виробнича практика студентів проводиться у виробничих умовах в період, що забезпечує можливість 

виконання студентами всіх видів робіт згідно програми практики. 

На початку практики керівник підприємства (установи, організації тощо) призначає керівника від 

бази практики, а також забезпечує проведення студентам-практикантам інструктажів з охорони праці, 

ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку бази практики, порядком отримання 

документації та матеріалів. Керівником практики від бази практики повинен бути фахівець, який працює на 

постійній основі. Кількість студентів-практикантів, яка закріплюється за ним, не перевищує десяти осіб. 

На студентів-практикантів, які проходять практику на підприємстві (установі, організації тощо), 

розповсюджується законодавство України про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства (установи, організації тощо). За наявності вакантних місць та за відповідності змісту роботи 

програмі практики, вони можуть бути зараховані на штатну посаду. 

Організація проведення професійної практики студентів заочної форми навчання здійснюється з 

урахуванням наявності в них професійного досвіду.  

Студенти, які мають досвід роботи, стажувалися (не менше одного місяця) або працюють за обраним 

фахом, допускаються розпорядженням декана факультету до складання семестрового контролю з 

професійної практики без її проходження на підставі поданих підтверджуючих документів. Документами, 

які підтверджують відповідність займаної посади обраному фаху та наявність у студента відповідного 

практичного досвіду, є довідка з місця роботи чи стажування, засвідчена керівником підприємства 

(установи, організації тощо), або копія трудової книжки.   

Студентам, які не працюють за фахом і не мають досвіду роботи за фахом, проводиться професійну 

практику згідно наказу ректора Академії. Проходження студентом професійної практики може 

здійснюватися за місцем роботи (без відриву від виробництва) за умови його відповідності вимогам програм 

практики та укладення договору про проведення практики студентів. 

Керівник  виробничої (професійної) практики від кафедри:  

- розробляє методичне забезпечення практики студентів; 

- забезпечує якість проходження практики студентів згідно з її програмою;  

- розробляє та видає індивідуальні завдання студентам; 

- контролює своєчасне прибуття студентів до баз практики; 

- здійснює контроль за виконанням програми практики та термінами її проходження; 

- проводить консультації щодо опрацювання та узагальнення зібраного матеріалу; 

- перевіряє щоденники, звіти з практики та оцінює результати її проходження студентами;  

- подає на кафедру звіт керівника виробничої (професійної) практики; 

- здійснює виконання інших функцій, визначених законодавством та внутрішніми нормативно-правовими 

актами Академії. 

Керівник практики від бази практики: 

- здійснює безпосереднє керівництво практикою студентів-практикантів згідно з програмою практики; 

- знайомить студентів-практикантів із правилами внутрішнього розпорядку та контролює їх дотримання; 

- повідомляє керівнику практики від кафедри про порушення студентом-практикантом трудової 

дисципліни та внутрішнього розпорядку;  

- контролює ведення щоденника, підготовку звіту студентом-практикантом;  

- після закінчення практики складає відгук-характеристику на кожного студента-практиканта, де дає 

оцінку проходження практики.  

Студенти, які проходять виробничу (професійну) практику, зобов’язані:  

- з’явитися на настановчі збори з питань проходження практики та звітування за її результатами; 

- пройти цільовий інструктаж з охорони праці; 

- отримати документи для проходження практики; 

- ознайомитися з програмою практики; 

- отримати індивідуальні завдання у керівника практики від кафедри; 

- своєчасно прибути на базу практики;  

- дотримуватися правил охорони праці на підприємстві (в установі, організації тощо);  

- виконувати завдання, передбачені програмою практики;  

- підготувати звітну документацію з практики; 

своєчасно подати звіт з практики та захисти його перед комісією. 

 



 

 

8. Вимоги до звітної документації з практики 

 
 

9. Підведення підсумків практики і оцінювання її результатів 
Після закінчення періоду практики студенти звітують про виконання програми практики та 

індивідуального завдання. Форми звітності визначаються наскрізною та робочою програмами практики. До 

звітної документації відносяться щоденник практики, звіт з практики та інші. 

За результатами проходження навчальної практики студентом подається керівнику практики від 

кафедри для перевірки та оцінювання щоденник навчальної практики. У щоденнику практики студент у 

хронологічному порядку відображає зміст виконуваної ним роботи під час практики з коротким її аналізом. 

Щоденник практики обов’язково підписується керівниками практики. 

Критерії оцінювання та схема нарахування балів з навчальної практики визначаються науково-

педагогічними працівниками кафедри і вказуються у робочій програмі практики. 

За підсумками навчальної практики проводиться семестровий контроль у формі диференційованого 

заліку. Диференційований залік виставляється в останній день практики. Оцінювання її результатів 

здійснюється керівником практики від кафедри на підставі: – повноти та якості виконання студентом 

програми практики та індивідуального завдання (за наявності); – оформлення і змістовності наповнення 

щоденника практики та інших матеріалів, передбачених робочою програмою практики. 

Нарахування балів за підсумками проходження навчальних практик, що містять у своєму складі 

тематичні блоки, здійснюється у відповідності до схем нарахування балів, побудованих з урахуванням 

тривалості вивчення тематичного блоку. Нарахування балів за підсумками проходження комплексної 

навчальної практики I відбувається відповідно до розподілу, наведеного в таблиці 5. 
За результатами проходження виробничої  практики студентом подається звіт з практики разом зі 

щоденником на кафедру для реєстрації та керівнику практики від кафедри – для перевірки та оцінювання. 

У щоденнику практики студент у хронологічному порядку відображає зміст виконуваної ним роботи 

під час практики з коротким її аналізом. Щоденник практики обов’язково підписується керівниками 

практики.  

Вимоги до структури та обсягу звіту з практики наводяться у робочій програмі практики 

Критерії оцінювання та схема нарахування балів з виробничої  практики визначаються науково-

педагогічними працівниками кафедри і вказуються у робочій програмі практики. 

За підсумками виробничої практики проводиться семестровий контроль у формі диференційованого 

заліку. Диференційований залік з практики виставляється протягом перших двох теоретичних тижнів після її 

закінчення головою комісії із захисту звітів з практики.  

Голова комісії підсумовує бали, нараховані керівником практики від кафедри та комісією із захисту 

звітів з практики.  

Керівником практики від кафедри нарахування балів здійснюється на підставі: 

– оцінки результатів проходження практики студентом, наданої у відгуку-характеристиці  керівника 

практики від бази практики;  

– оцінки якості оформлення і змістовності наповнення щоденника та звіту з практики;  

– оцінки виконання інших матеріалів, передбачених робочою програмою практики.  

Комісія із захисту звітів з практики нараховує бали за підсумками презентації студентом  результатів  

проходження  практики та відповідей на запитання членів комісії. 

Семестровий контроль з професійної практики студентів заочної форми навчання проводиться під 

час навчально-екзаменаційної сесії. Диференційований залік з професійної практики виставляється головою 

комісії із захисту звітів з практики.  

Нарахування балів з професійної практики здійснюється:  

– комісією за результатами співбесіди зі студентом, який має досвід роботи, стажувався або працює 

за фахом; 

– керівником практики від кафедри та комісією із захисту звітів з практики студенту, який не працює 

за фахом і не має досвіду роботи за фахом, на підставі оцінки результатів проходження практики, якості 

оформлення і змістовності наповнення щоденника та звіту з практики, презентації результатів проходження  

практики та відповідей на запитання членів комісії. 

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студентів, набутих на практиці, визначається за 100-

бальною, 4-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 6). 

 

 

 

 



 

Таблиця 6 
Система оцінки  

За 100-бальною шкалою Рейтинг ЄКТС За 4-бальною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно 

 1-34 F 

 

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедр, конференціях, круглих столах та інших 

заходах, а загальні підсумки – на вченій раді факультету та Академії. 
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