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1. Опис навчальної практики 

 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

– ECTS – 22,5 
Галузь знань 

20 – аграрних наук та 

продовольства 

 

Обов’язкова  

Модулів –   

 

Спеціальність: 205 

«Лісове господарство» 

 

Рік підготовки: 

1-й - 

Змістових  

модулів –  Семестр 

 Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - - 

Загальна кількість 

годин – 675 Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 30 

  

Освітній рівень: магістр 

 

- - 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

- - 

Навчальна практика 

- - 

Курсова робота 

- - 

Вид контролю: залік 

 

 



ВСТУП 

Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки 

фахівців лісового господарства у Вищому навчальному закладі. Практика 

передбачає отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і 

навичок роботи. З цією метою наскрізною програмою передбачене практичне 

навчання студентів-магістрів, 1-го курсу. Строки проведення практик 

визначені в навчальному плані.  

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, 

формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності.  

Наскрізна програма складена на основі освітньо-кваліфікаційної 

програми та навчальних планів для спеціальності 205 «Лісове господарство».  

Практична підготовка студентів є важливою складовою навчально-

виховного процесу. Вона спрямована формувати у студентів професійних 

знань, навичок та вмінь, що необхідно фахівцю для творчої 

високопродуктивної роботи за обраною спеціальністю. 

 

1. Організаційні засади навчальної практики 

Практика студентів є обов'язковою складовою навчального процесу і 

спрямована на закріплення знань, отриманих під час теоретичного навчання, 

набуття і удосконалення умінь, навичок і компетентностей, визначених 

Галузевими стандартами та освітньо-професійною програмою (ОПП) 

підготовки магістрів спеціальності 205 – Лісове господарство. Тривалість 

практики складає 675 годин. 

Метою практики є оволодіння студентами сучасних методів і форм 

організації праці, формування у студентів, на базі одержаних ними у 



навчальному закладі знань, професійних умінь, навичок і компетентностей, 

необхідних для прийняття самостійних рішень у реальних ринкових умовах, 

виховання у майбутніх фахівців потреби систематично оновлювати свої 

знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Зміст практики, види та її обсяг визначається освітньо-професійними 

програмами (ОПП), навчальними планами підготовки магістрів за 

Кафедра лісового господарства відповідно до «Положення про 

організацію проведення практичної підготовки студентів Уманського 

НУС» та освітньо-професійної програми розробляє та затверджує 

нормативні матеріали, що регламентують організацію практики студентів з 

урахуванням специфіки їх підготовки. 

Обов’язки керівників практики під час її виконання полягають у 

максимально доступній передачі досвіду студентам. 

Обов’язки студентів полягають у дотриманні: 

- дисципліни ти вимог охорони праці; 

- програми практики. 

Для підведення підсумків практики, студент складає та здає звіт, який є 

обов’язковою умовою для здачі заліку. Невиконання програми практики та 

невчасна здача звіту є умовою для проходження повторного курсу. 

 

2. Мета навчальної практики 

Навчальна практика має поглибити та закріпити теоретичні знання, 

виробити навички практичної і дослідної роботи у сфері лісового 

господарства. У межах зазначеної мети вирішуються такі завдання 

навчальної практики: 

1) розвиток професійно важливих особистісних якостей фахівців лісового 

господарства, зокрема: 

–– критичне, абстрактне та логічне мислення; 

–– емоційний інтелект; 

–– толерантність; 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-organizaciyu-provedennya-praktichnoyi-pidgotovki-studentiv.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-organizaciyu-provedennya-praktichnoyi-pidgotovki-studentiv.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-organizaciyu-provedennya-praktichnoyi-pidgotovki-studentiv.pdf


–– комунікабельність; 

–– професійна мобільність; 

–– готовність до прийняття рішень в індетермінованих умовах і т. ін.; 

2) розвиток загальних компетентностей, що передбачає формування 

здатності до: 

–– абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

–– навичок використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

–– роботи в команді й автономно; 

–– знати та розуміти предметну область та розуміння професії; 

–– проводити дослідження на відповідному рівні; 

3) розвиток спеціальних компетентностей, а саме: 

–– здатність забезпечити організацію роботи та управління 

лісогосподарським виробництвом на підприємствах різного функціонального 

призначення, застосовувати сучасні принципи та підходи сталого ведення 

господарства та ефективного лісоуправління; 

–– здатність використовувати знання й практичні навички з лісівничих 

дисциплін, новітні наукові розробки та передовий досвід практичного 

лісівництва для аналізу реального стану та розроблення ефективних заходів 

підвищення продуктивності лісів на локальному та регіональному рівнях; 

–– здатність застосовувати для вирішення виробничих задач 

лісогосподарського виробництва та дослідження лісових екосистем сучасні 

інформаційні  системи та комп’ютерні технології у процесі збору, 

оброблення та аналітичного узагальнення лісівничої інформації; 

–– здатність забезпечити організацію  комплексного обліку та оцінки лісових 

ресурсів, їх менеджменту та економічного супроводу їх комплексного 

використання з дотримання принципів сталого природокористування і 

організації ефективного лісогосподарського виробництва та мисливства; 

–– здатність розробляти поточні та стратегічні плани розвитку підприємств 

лісової галузі та ефективної реалізації господарських заходів 



лісогосподарського виробництва та мисливства  

і приймати обґрунтовані управлінські рішення; 

–– здатність трактувати та використовувати у виробничій діяльності 

міжнародні і національні нормативні документи в галузі лісового і 

мисливського господарства, оцінювати діяльність органів державної 

виконавчої влади, щодо реалізації стратегії національної лісової політики; 

–– здатність розробляти методи та застосовувати сучасний досвід для 

вирішення проблеми розвитку мисливського господарства, впорядковувати 

мисливські угіддя та організовувати мисливські господарства, розробляти 

напрямки розвитку мисливського туризму; 

 

3. Форма проведення та зміст навчальної практики 

Основним завданням навчальної практики є закріплення теоретичних 

знань, набутих під час лекційних і практичних занять, формування 

первинних професійних умінь і навичок із навчальних дисциплін циклів 

природничо- наукової та професійно-практичної підготовки, ознайомлення з 

особливостями майбутньої спеціальності, підготовка до проходження 

професійної (фахової) практики. Навчальну практику проводять з окремих 

дисциплін у межах навчального року. 

Мету та зміст навчальних практик відображено у програмах із 

нижчезазначених навчальних дисциплін. 

Тривалість робочого дня студентів під час навчальної практики на 

навчально-допоміжних об’єктах навчального закладу становить 6 год. 

На початку навчальної практики обов’язково проводять інструктаж 

студентів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки. Особистої та 

виробничої гігієни і санітарії. А також зазначають результати, які мають 

досягти студенти під час навчальних практик. 

Під час навчальної практики проводиться збір, розрахунок та аналіз 

матеріалу для написаним звіту й здавання заліку з навчальної практики. А 

також у разі необхідності студенти ведуть щоденники, в яких записують 



відомості про характер, обсяг виконаних робіт тощо, а також робочі зошити і 

альбоми. Звіт із практики передається на кафедру. Звіти з доданими 

щоденниками, робочими зошитами і альбомами перевіряє викладач. По 

закінченні практики студенти складають залік. Оцінку заносять до 8алікової 

книжки. За змістом та обсягом звіт із практики має відповідати вимогам 

практики і відображати всі види робіт, передбачені навчально-методичними 

документами. Підсумки практики обговорюються на засіданні відповідних 

кафедр. 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК 

№ 

з/п 
Назва практики Курс 

Семестр 

. 

Тривалість 

практики, 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

1. Вступ до фаху 1 2 1 7,5 

2. Підсочка і лісохімія 1 2 1 7,5 

3. 
Основи технології 

деревообробки 
1 2 1 7,5 

Всього 3 22,5 

 

Місцем проведення практики є кафедра лісового господарства та лісове 

урочище «Білогрудівка». Зміст практики, перелік робіт та їх тривалість 

визначається нарізною програмою та завданнями навчальної практики. У 

процесі проведення виробничої практики, студент приймає участь та 

знайомиться з основними видами лісогосподарських робіт на території 

університету та в урочищі «Білогрудівка». 

 

4. Звітні документи слухача з навчальної практики 

Основним звітним документом слухача з навчальної практики є Звіт про 

виконання індивідуального завдання відповідно до індивідуального плану 

слухача з навчальної практики. У цьому документі фіксуються навчальні 



досягнення слухача за результатами участі в практичних заняттях, а також 

виконання індивідуальних практичних і науково-дослідних завдань. 

 

5. Форми і методи контролю проходження практики 

Академічні успіхи слухача з навчальної практики оцінюються за 

бально-рейтинговою шкалою (максимальна кількість – 100 балів), що 

прийнята в Національній академії, з обов’язковим переведенням кількості 

балів в оцінки за національною шкалою та за шкалою ECTS. Слухачі 

складають диференційовані заліки з навчальної практики. Під час 

оформлення документів з екзаменаційної сесії використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань слухачів за різними системами оцінювання. 

 

Критерії оцінювання звітів з навчальної практики для студентів ОС 

«Магістр», відповідно до вимог кредитно-трансферної системи 

 

Критерій за яким оцінюється звіт Рейтинговий 

бал 

Бал перевірки 

1. Перевірка звіту: 70  

• відповідність змісту звіту завданню та 

вимогам навчально-методичних 

рекомендацій щодо її виконання 

45  

• самостійність вирішення поставленої 

задачі, проектного рішення, виконання 

розрахунків, креслень, графіків та таблиць 

10  

• наявність елементів науково-дослідного 

характеру 

5  

• використання комп’ютерних технологій 5  

• відповідність стандартам оформлення 5  

2. Захист звіту, в тому числі: 30  

• доповідь 10  

• правильність відповідей на поставлені 

запитання 

20  

Всього 100  

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання навчальної студентів 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, РГР, 

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 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

6. Методичні рекомендації 

Адаменко С.А., Мамчур В.В. Наскрізна програма практик і методичні 

вказівки щодо їх організації та проведення для підготовки фахівців 

спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня «Магістр» : для 

студентів факультету лісового і садово-паркового господарства денної форми 
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