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ВСТУП 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною частиною процесу 

підготовки фахівців з агрономії у закладі вищої освіти і спрямована на 

закріплення знань, отриманих під час теоретичного навчання, набуття і 

удосконалення умінь, навичок і компетентностей, визначених освітньо-

кваліфікаційними характеристиками підготовки фахівців спеціальності 

Агрономія. Практика передбачає отримання здобувачем вищої освіти 

достатнього обсягу практичних знань і навичок роботи у відповідній галузі. З 

цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне практичне 

навчання студентів. Строки проведення практики визначено в навчальному 

плані, затвердженому ректором академії. 

В основу наскрізної програми практики покладено «Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 

затверджене наказом Міністерства освіти України № 93 від 8 квітня  

1993 року та «Положення про практичну підготовку студентів вищих 

аграрних навчальних закладів України» від 5 вересня 2013 року, «Положення 

про організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти ПДАА». На 

основі наскрізної програми розробляються програми окремих видів практик.  

Програмою підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 201 

Агрономія передбачена науково - дослідна практика. 

Метою  науково – дослідної  практики є набуття здобувачами вищої 

освіти вмінь і практичних навичок правильної методики виконання польових 

вимірювань,  поглиблення теоретичних знань, практичних навичок, 

ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві, з 

виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання 

вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності. 

 

 

 

1. ВИДИ, ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ 

ПРАКТИКИ 
Науково – дослідна практика студентів проводиться в строки, що 

визначені діючим навчальним планом та графіком навчального процесу    

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Види, термін і тривалість практики здобувачів вищої освіти ступеня 

Магістр (освітньо-професійна програма Еколого – економічне 

рослинництво) спеціальності 201 Агрономія (2018 рік набору) 

№ 

з/п Вид практики 
Kуpc, 

семестр 

Тривалість практики 

годин 
кредитів 

ЄКТС  
тижнів 

1 Науково – дослідна практика 1/2 270 9 6 
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2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ ТА ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 Науково – дослідна  практика  

Термін проведення – ІІ семестр 

Тривалість практики – 6 тижнів (9 кредитів, 270 годин)  

Метою науково – дослідної практики є опанувати сучасні технології та 

методи використання інноваційних процесів в агропромисловому комплексі 

під час проектування та реалізації екологічно-безпечних, економічно 

ефективних технологій виробництва, зберігання та переробки продукції 

рослинництва та відтворення родючості ґрунтів різних агроландшафтів. За 

період практики здобувачі вищої освіти набувають досвіду роботи за 

обраною професією, виконуючи в конкретному базовому господарстві 

функціональні обов'язки на посадах, наближених до агрономічних (помічник 

агронома, дільничий агроном тощо).  

Завдання: 

– проведення агроекономічного аналізу діючої в господарстві системи 

землеробства; 

– збирання фактичного матеріалу про виробничу діяльність 

господарства; 

– аналізування структури рослинницької галузі господарства і технологій 

вирощування сільськогосподарських культур; 

– вивчення структури та стану кормовиробництва в господарстві; 

– проведення підготовки  здобувачів вищої освіти до самостійної роботи 

на посадах фахівців; 

– вивчення системи передпосівного обробітку ґрунту під ранні та пізні 

ярові культури; 

– проведення  підготовки насіння сільськогосподарських культур до 

сівби; 

– вивчення системи захисту рослин засобами догляду; 

– ознайомлення з післяпосівним обробітком ґрунту та доглядом за 

посівами; 

– вивчення системи налаштування сільськогосподарської техніки; 

– навчитися практично налагоджувати сільськогосподарські машини та 

знаряддя на виконання тих чи інших технологічних операцій; 

– вміння використовувати результати наукових досліджень щодо 

забезпечення інтенсивних технологій, враховуючи їх особливості та 

користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові 

основи інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур; 

– обґрунтовування завдання досліджень, обрання методів 

експериментальної роботи, інтерпретування та представлення результатів 

наукових експериментів, впровадження їх у виробництво; 

– навчання самостійно організовувати та проводити наукові дослідження 

з використанням сучасних методів аналізу ґрунтових та рослинних зразків. 
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У результаті проходження науково - дослідної практики здобувачі вищої 

освіти здобудуть наступні компетентності: 

– вміти складати практичні рекомендації по використанню результатів 

наукових досліджень; 

– готовність застосовувати різноманітні методологічні підходи до 

моделювання та проектування сортів, систем захисту рослин, прийомів та 

технологій виробництва продукції рослинництва; 

– здатність використовувати інноваційні процеси в агропромисловому 

комплексі при проектуванні та реалізації екологічно-безпечних, економічно-

ефективних технологій виробництва продукції рослинництва та відтворення 

родючості ґрунтів різних агроландшафтів; 

– здатність розробляти адаптивні системи землеробства для 

сільськогосподарських установ; 

– здатність забезпечити екологічну безпечність агроландшафтів та 

економічну ефективність при вирощуванні сільськогосподарських культур; 

– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

– здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня для донесення інформації та власного досвіду; 

– здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

– здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні;  

– здатність працювати в команді, використовуючи навички 

міжособистісної взаємодії; 

– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

– здатність розуміти сутність сучасних проблем агрономії, науково – 

технічну політику в межах виробництва екологічно – безпечної продукції 

рослинництва; 

– володіння методами програмування врожаю польових культур з 

урахуванням різних рівнів агротехнологій; 

– володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами 

корегування технологій виробництва сільськогосподарських культур з 

урахуванням грунтово – кліматичних умов; 

– уміння дати оцінку придатності земель для вирощування 

сільськогосподарських культур з урахуванням виробництва якісної продукції. 

 

Програмні результати навчання: 

1. Знання та розуміння теорії і методології системного аналізу, етапів 

реалізації системного підходу при дослідженні процесів і явищ в 

агроценозах, вміння та навички використовувати методологію системного 

аналізу у агрономічній науці.  

2. Збір, обробка, аналіз та систематизація науково-технічної інформації 

вітчизняного та зарубіжного досвіду.  

3. Створення оптимізаційних моделей технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, систем захисту рослин, добір адаптованих 

сортів та гібридів.  
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4. Підготовка науково-технічних звітів, оглядів і наукових публікацій за 

результатами виконаних досліджень, їх впровадження у виробництво.  

5. Розробка та реалізація проектів екологічно-безпечних прийомів та 

технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва з врахуванням 

особливостей агроландшафтів та економічної ефективності. 

6. Проектування адаптивних систем землеробства для господарств 

різних форм власності та їх впровадження.  

 

3. 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: 

– академії – на першого проректора; 

– факультету – на декана та координатора практичної підготовки по 

спеціальності; 

– кафедри – на завідувача та викладачів – керівників практики; 

– бази практики – на керівника господарства. 

Метою контролю є виявлення та усунення недоліків і надання допомоги 

здобувачам вищої освіти у виконанні програми практики. 

Попереднє контролювання здійснюється під час підготовки здобувачам 

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 бесід зі здобувачами вищої освіти у дні, встановлені 

кафедрою для консультування здобувачів вищої освіти. 

Підсумкове контролювання відбувається під час звітування про 

виконання програми практики. 

Форма звітності здобувача вищої освіти з науково - дослідної практики 

– це  подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо 

керівником практики від бази практики. 

Звіт разом із 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. 

Супровідні документи з практики, передбачені академією, здобувачами 

вищої освіти надаються координатору з практичної підготовки по 

спеціальності до реєстрації звіту на кафедрі. 

Звіт має містити відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх 

розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки, список 
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використаних джерел. Звіт оформляється за вимогами, що визначені у 

програмі практики, та відповідно до єдиних вимог щодо оформлення 

текстових документі. 

Звіт з практики захищається здобувачем вищої освіти у комісії, 

призначеній наказом ректора академії. Комісія формується з: керівників 

практики від академії та, по можливості, від баз практики, а також науково - 

педагогічних працівників. 

Комісія приймає диференційований залік у здобувачів вищої освіти або 

на базах практики в останні дні її проходження, або в академії до початку 

наступного семестру чи протягом двох тижнів наступного після практики 

семестру. 

Диференційований залік за практику виставляється з урахуванням: 

– оцінки результатів професійної та суспільної роботи, поданої у відгуку – 

характеристиці керівника практики з боку підприємства; 

– 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 з прийому 

заліку за практику. 

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти, 

набутих на науково - дослідній практиці, визначається за 100-бальною, 4-

бальною шкалою та шкалою ЄКТС (таблиця 2). 

Таблиця 2 

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

За 100-бальною 

шкалою 
Шкала 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 

 
Важливе місце в загальній системі практичного навчання займають 

підсумкові конференції здобувачів вищої освіти за результатами виробничої 

практики за участю керівників та фахівців організацій, установ. Мета таких 

конференцій – обмін досвідом, розробка заходів щодо поліпшення практичної 

підготовки в академії.   

 


