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1. Загальні положення 

про науково-дослідну (виробничу) практику 

Розвиток агропромислового комплексу  України вимагає раціонального 

поєднання теоретичних знань майбутніх спеціалістів з умінням вирішувати 

питання на практиці у відповідних галузях промисловості. 

Практика магістрантів – невід’ємна складова частина освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр, важлива та обов’язкова 

ланка підготовки висококваліфікованих фахівців, забезпечення їхньої 

конкурентоспроможності й можливості працевлаштування на вітчизняному та 

європейському ринках праці. 

Методичні вказівки розроблені відповідно до Закону України „Про вищу 

освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII, "Положення про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах", "Положення про проведення практик 

магістрантів вищих навчальних закладів України" та  Положення про організацію 

освітнього процесу в ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» та Положення про 

практики в ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» . 

Науково-дослідна (виробнича) практика магістрантів І-ІІ курсу спеціальності 

201 «Агрономія» сприяє практичній підготовці випускників у 

сільськогосподарських підприємствах, установах, фермерських та приватних 

господарствах. 

Практична підготовка фахівців з агрономії є складовою частиною 

навчального процесу, під час якого магістранти набувають умінь застосовувати 

теоретичні знання отримані в ході лекційно-лабораторних курсів. 

Програма практики визначає об'єм, зміст, методики агрономічних досліджень 

та критерії оцінювання роботи магістрантів, відповідно до навчального плану. 

Зразки оформлення первинної звітної документації з практики надані в додатках до 

методичних вказівок.  



 

2. Мета і завдання  науково-дослідної (виробничої) практики 

Мета: підготовлення спеціаліста, який володіє основами теорії науки і 

творчої діяльності, практичними навичками збору, оброблення та аналізу даних, 

результатів наукових експериментів, здатного генерувати ідеї, володіти нахилами і 

здібностями до наукових досліджень і прогнозів, здобуття базових та професійних 

компетентностей, оволодіння практичними знаннями та навичками в роботі за 

обраним фахом. 

Завдання практики: під час проходження практики магістрант повинен 

спрямовувати діяльність в наступних напрямках: 

- формування і розвиток професійних знань у галузі агрономії, закріплення 

набутих теоретичних знань із дисциплін магістерської програми; 

- оволодіння необхідними професійними компетенціями за обраним 

напрямом спеціальної підготовки; 

- набуття навичок наукової роботи в галузі аграрного виробництва; 

- оволодіння основними методиками викладання матеріалу з агрономічного 

напрямку у закладах вищої освіти. 

Основними завданнями науково-дослідної практики є: 

- оволодіння сучасною методологією наукового дослідження; 

- закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін 

за магістерською програмою; 

- оволодіння сучасними методами збирання та аналізу наукової інформації; 

- оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, 

публікацій, доповідей; 



- формування уявлень про сучасні інформаційні технології в аграрному 

секторі та у викладанні агрономічних дисциплін; 

- формування навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприяння активізації 

науково-дослідної діяльності магістрантів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні 

реалізувати наступні загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність застосовувати знання у практичній діяльності; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність до критики й самокритики; 

- здатність до самостійного мислення; 

- адаптивність і комунікабельність 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- здатність використовувати основні сучасні інформаційні технології, методи 

видобування та обробки інформації; 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

- організовувати раціональний педагогічний документообіг засобами 

інформаційних технологій з застосуванням новітніх форм та засобів діловодства, 

зв'язку, сучасної оргтехніки; 

- готовність до викладацької діяльності в межах освітніх програм, 

використання сучасних педагогічних методів та засобів активізації педагогічної 



діяльності, здатність ставити навчальну й виховну мету, використовувати 

різноманітні форми організації навчальної діяльності студентів, діагностики, 

контролю та оцінки ефективності навчальної діяльності. 

Спеціальні компетентності: 

- здатність розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі 

вирощування сільськогосподарських культур, шляхом розуміння їх біологічних 

особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів; 

- навички управляння комплексними діями або проектами, відповідальність 

за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах; 

- навички оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації та 

практичних, виробничих і дослідницьких даних в галузях сільськогосподарського 

виробництва;  

- вміння теоретичного аналізу проблеми. 

 - здатність до викладацької діяльності в межах навчальної спеціальності 

«Агрономія»: 

- здатність структурувати та обґрунтовано перетворювати агрономічні 

наукові знання у навчальний матеріал; 

- здатність кваліфіковано виконувати функції викладача агрономічних 

дисциплін; 

- здатність ставити навчальну й виховну мету, використовувати різноманітні 

форми організації навчальної діяльності студентів, діагностики, контролю та 

оцінки ефективності навчальної діяльності; 

- готовність до викладання агрономічних дисциплін в межах освітніх 

програм, з використанням сучасних педагогічних методів та засобів активізації 

педагогічної діяльності. 

 



Після проходження практики магістранти повинні  

знати: 

-  філософсько-методологічних основи наукової діяльності, тенденції її 

розвитку, сучасні вимоги до роботи науковця-агронома; 

- основні законодавчі документи, що стосуються наукової діяльності; 

- теоретичні і методичні основи планування лабораторного й польового 

експерименту в агрономії; 

- теоретичні та практичні засади синтезу агрономічних, екологічних і 

соціально-економічних систем в аграрному виробництві на державному, 

зональному й локальному рівні; 

- філософсько-методологічні основи педагогічної науки, тенденції її 

розвитку, сучасні вимоги до роботи педагога вищого закладу освіти; 

- основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти; 

вміти: 

- інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід; 

- використовувати сучасні наукові знання для вдосконалення власної 

наукової діяльності; 

- ставити мету, використовувати різноманітні форми організації, діагностики, 

контролю та оцінки ефективності наукової діяльності; 

- фахово володіти знаннями курсу, достатніми для аналітичної оцінки, вибору 

й реалізації наукової програми та її використанні у виробництві; 

- організовувати раціональний науковий та виробничий документообіг 

засобами інформаційних технологій з застосуванням новітніх форм та засобів 

діловодства, зв'язку, сучасної оргтехніки. 



Робота магістрантів під час науково-дослідної практики організується 

відповідно до програми практики. Вони працюють з літературою, виробничою 

документацією, проводять лабораторні та польові роботи, що відповідають 

обов'язкам агронома-дослідника; вивчають досвід роботи викладачів кафедри 

біології, ознайомлюються з документообігом кафедри та основними обов'язками 

викладача, готують та проводять практичні заняття із студентами спеціальності 

«Агрономія». 

Науково-дослідна практика повинна відповідати напряму підготовки 

студентів магістратури. Під час такої практики студенти мають змогу використати 

різні методи наукових досліджень та отримати необхідні результати наукових 

розвідок для своєї творчої наукової діяльності. Одержані результати підсилять 

значущість висновків та якість написання магістерської роботи студентом. 

3. Терміни та місце проходження 

науково-дослідної практики 

Відповідно до обсягу програми підготовки (кількості кредитів ECTS) та 

нормативному терміну навчання магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» (1,5 

роки), затверджено графік навчального процесу. Згідно графіка навчального 

процесу науково-дослідна практика проводиться у другому та третьому семестрах 

впродовж п’яти тижнів. Конкретний час проведення практики визначається 

деканатом ФПН та наказом по Університету. На проходження практики магістрам 

відводиться 450 годин / 15 кредитів ECTS. 

Місцем науково-дослідної (виробничої) практики можуть бути 

сільськогосподарські науково-дослідні станції та лабораторії, проектно-

технологічний інститут землеустрою, агрохімічні служби певного рівня 

підпорядкування, фермерські господарства. 

  

  



 

4. Організація проведення науково-дослідної (виробничої) 

практики 

Керівництво практикою від університету здійснюється викладачами кафедри, 

які контролюють своєчасність прибуття студентів на місце практики, консультують 

практикантів з питань виконання програми практики, науково-дослідної роботи. 

4.1. Обов’язки кафедри 

Кафедра не менш ніж за 15 діб до початку практики виконує наступні види 

робіт: 

- затверджує розклад та графік проходження практики, готує проект 

наказу щодо практики згідно загальних положень про практику в університеті; 

- затверджує бази практик; 

- затверджує направлення студентів-магістрантів на бази практик. 

4.2. Обов’язки керівника науково-дослідної (виробничої) практики: 

– перед початком практики перевіряє підготовленість баз до практики та 

звітує про їх стан на засіданні кафедри; 

– забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом 

магістрантів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з 

безпеки життєдіяльності, надання студентам необхідних документів (направлення, 

програми практики, щоденника, індивідуальних завдань тощо); 

– повідомляє студентам про систему звітності про практику, яка затверджена 

кафедрою; 

– у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 

високу якість її проходження згідно з програмою, спостерігає за професійним 

становленням магістранта як суб’єкта діяльності під час практики; 



– контролює забезпечення нормальних умов праці магістранта, виконання 

ними внутрішнього трудового розпорядку, організовує ведення табеля відвідування 

студентами бази практики; 

– видає необхідні рекомендації і забезпечує виконання всіх необхідних 

функцій учасниками практики; 

– у складі комісії приймає звіти магістрантів з практики; 

– подає на кафедру письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями 

та пропозиціями щодо поліпшення її організації. 

Безпосередніми керівниками практики від бази практики є їх працівники. 

Вони здійснюють керівництво практикою відповідно до затвердженої програми. 

4.3. Обов’язки керівника науково-дослідної (виробничої) практики від 

бази практики: 

– здійснює безпосереднє керівництво практикою; 

– у тісному контакті з керівником практики від кафедри організовує та 

контролює виконання студентами програм і графіка проходження практики; 

– забезпечує проведення обов'язкового інструктажу з охорони праці 

загального та на робочому місці, знайомить студентів із правилами внутрішнього 

розпорядку; 

– забезпечує облік виходів на роботу студентів-практикантів; повідомляє 

керівнику практики від кафедри або безпосередньо завідувачу кафедри про всі 

порушення трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку; 

– контролює ведення щоденника, підготовку звітів студентів-практикантів; 

– після закінчення практики складає характеристику на кожного студента-

практиканта, в якій дає оцінку підготовленого ним звіту. 

  



4.4. Обов’язки магістрантів, що проходять науково-дослідну (виробничу) 

практику: 

– до початку практики одержати від керівника практики від кафедри 

консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

– своєчасно прибути на базу практики; 

– вивчити й суворо дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки; 

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики, а також вказівки керівників від кафедри та від бази практики; 

– максимально використовувати наявні можливості бази практики; 

– заповнювати документацію щодо проходження практики на відповідному 

рівні та забезпечувати її доступність для перевірки в будь-який час; 

– нести відповідальність за виконану роботу; 

– своєчасно підготувати звіт про виконання програми практики. 

Не пізніше ніж за день до закінчення практики магістрант повинен одержати 

ділову характеристику, підписану керівником підприємства. Протягом усього 

терміну практики магістрант готує збірку документів, складання яких передбачене 

програмою практики. 

Після закінчення практики в п’ятиденний термін магістрант зобов’язаний 

подати на кафедру звіт про проходження практики. 

4.5. Рекомендації для магістрантів про порядок проходження практики 

1. До початку практики: 

а) у навчальному закладі слід отримати: 

– навчально-методичний матеріал практики; 

– щоденник; 



– договір (2 примірники). 

б) із керівником від бази практики необхідно скласти календарно-тематичний 

план проходження практики. 

2. Проходження практики розпочинається з: 

а) вивчення основних інструкцій, положень та доповнень до них; 

б) консультації у керівника від бази практики щодо незрозумілих питань. 

Науково-дослідна (виробнича) практика повинна проходити згідно з 

програмою та календарно-тематичним планом під керівництвом керівників від бази 

практики та університету. Кожен день на практиці ведеться щоденник, в якому 

записується послідовність виконаних робіт. Робота повинна виконуватися 

студентом переважно самостійно.  

4.6. Вимоги щодо ведення щоденника науково-дослідної (виробничої) 

практики 

1. Оформити титульну сторінку обкладинки щоденника. 

2. Записи в щоденнику ведуться щоденно від свого імені в теперішньому часі 

(ознайомився, розглянув, розробив і т.д.), без скорочень, грамотно, пастою одного 

кольору, в тій послідовності, в якій виконувалась робота протягом дня. Записи у 

щоденнику ведуться українською мовою. 

3. Записи про виконані роботи повинні бути стислими, конкретними, з 

визначенням кількості виконаних операцій. 

4. Періодично щоденник подається керівнику від бази практики для 

перевірки правильності записів у ньому. 

5. Щоденник додається до звіту після закінчення практики. 

 



5. Охорона праці під час проходження науково-дослідної 

(виробничої) практики 

Виконання вимог з охорони праці є основною умовою безпечної роботи під 

час проходження науково-дослідної (виробничої) практики. Магістранти, що 

від’їжджають на практику, обов’язково проходять інструктаж з техніки безпеки в 

університеті (кафедрі біології) про що робиться відповідний запис в журналі. 

Магістрант, що прибув на об’єкт виробничої практики, допускається до 

роботи лише після інструктажу з техніки безпеки – первинного, та на робочому 

місці (інструктаж повинен проводити інженер з охорони праці). Після кожного 

інструктажу проводиться відповідний запис. 

Основні запобіжні заходи, які необхідно виконувати під час науково-

дослідної (виробничої) практики: 

 - при користуванні будь-яким видом транспорту, під час до їзду до місця 

практики та в зворотному напрямку, необхідно суворо дотримуватись вимог, що 

висуваються до пасажирів; 

- приступати до виконання робіт тільки з інструктажу з охорони праці на 

робочому місці; 

- знайомитись зі станом техніки безпеки в господарстві: організаційні та 

технічні заходи, що забезпечують безпечні і здорові умови праці на тракторах і 

сільськогосподарських машинах при проведенні посіву, догляду за овочевими, 

плодовими культурами та при збиранні врожаю, охорону, життєдіяльності людини 

при застосуванні мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин; 

- дати критичний аналіз стану охорони праці у господарстві; 

- проаналізувати санітарно-побутові умови праці, стан паспортизації умов 

праці та пожежної охорони у господарстві; 

- охарактеризувати випадки пожеж (якщо такі мали місце) та причини їх 

виникнення (протипожежні заходи і їх дотримання; 

- виконувати тільки доручену роботу. 



 

6. Зміст науково-дослідної (виробничої) практики 

Зміст науково-дослідної практики визначається загальною концепцією 

магістерської підготовки. Він включає в себе освітньо-виховну, 

освітньопізнавальну, практичну і дослідницьку діяльність магістрантів і передбачає 

системне бачення проблеми по темі магістерської дисертації, а також формування 

необхідних дослідницьких компетенцій майбутнього дослідника-агронома. 

Під час науково-дослідної практики магістри беруть участь у різних видах 

наукової або організаційної роботи базових ВНЗ або лабораторій. При цьому 

магістри: 

1) вивчають головні завдання за напрямом робіт бази практики які 

реалізуються у своїй діяльності; 

2) відпрацьовують практичні навички з творчої реалізації поставлених 

завдань дослідження; 

3)  практично оволодівають методами досліджень; 

4) реалізують на практиці творчий підхід до методів дослідження; 

5) опрацьовують результати діяльності, проводять їх аналіз та 

інтерпретацію; 

6)  здійснюють практичну перевірку своєї готовності до інноваційної 

діяльності у галузі аграрного виробництва; 

7) здійснюють систематизацію теоретичних знань для їх використання у 

практичній діяльності агронома-дослідника або викладача дисциплін 

агрономічного спрямування; 

8) виконують індивідуальні науково-практичні завдання творчого 

характеру. 

Програма науково-дослідної практики конкретизується і доповнюється для 

кожного магістра залежно від специфіки і характеристики виконуваної роботи.  

Магістрант  здійснює відмітки та записує зміст виконаної роботи у щоденник 

практики, а також її результати протягом всієї практики. Фактичне виконання 



засвідчують керівники практики від кафедри та бази практики з відміткою про 

вчасність його представлення. 

Результатом практики має стати одержання нових наукових результатів, які 

будуть використані у подальших наукових дослідженнях практиканта. 

 

7. Програма науково-дослідної (виробничої) практики 

1. Назва дисципліни. 

„ Науково-дослідна(виробнича) практика ” 

2. Код дисципліни. 

[ФПН] . [Агроном_МАГ_ден_17] . [1_2_3] 

[ФПН] . [Агроном_МАГ_ЗФН_17] . [1_2_3] 

3. Тип дисципліни. 

Обов’язкова  

4. Рік (роки) навчання.  

1,2 

5. Семестр / семестри. 

2,3 

6. Кількість кредитів ECTS. 

15 

7. Відомості про викладача (викладачів). 

Маслійов Сергій Володимирович – професор кафедри біології та агрономії, доктор с.-г.н., 

e-mail: msv.lug@gmail.com 

 8.       Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції) 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність застосовувати знання у практичній діяльності; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність до критики й самокритики; 

- здатність до самостійного мислення; 
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- адаптивність і комунікабельність 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- здатність використовувати основні сучасні інформаційні технології, методи 

видобування та обробки інформації; 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

- організовувати раціональний педагогічний документообіг засобами інформаційних 

технологій з застосуванням новітніх форм та засобів діловодства, зв'язку, сучасної 

оргтехніки; 

- готовність до викладацької діяльності в межах освітніх програм, використання 

сучасних педагогічних методів та засобів активізації педагогічної діяльності, здатність 

ставити навчальну й виховну мету, використовувати різноманітні форми організації 

навчальної діяльності студентів, діагностики, контролю та оцінки ефективності 

навчальної діяльності. 

Спеціальні компетентності: 

- здатність розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі вирощування 

сільськогосподарських культур, шляхом розуміння їх біологічних особливостей та 

використання як теоретичних, так і практичних методів; 

- навички управляння комплексними діями або проектами, відповідальність за 

прийняття рішень у конкретних виробничих умовах; 

- навички оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації та 

практичних, виробничих і дослідницьких даних в галузях сільськогосподарського 

виробництва;  

- вміння теоретичного аналізу проблеми. 

 - здатність до викладацької діяльності в межах навчальної спеціальності 

«Агрономія»: 

- здатність структурувати та обґрунтовано перетворювати агрономічні наукові 

знання у навчальний матеріал; 

- здатність кваліфіковано виконувати функції викладача агрономічних дисциплін; 

- здатність ставити навчальну й виховну мету, використовувати різноманітні форми 

організації навчальної діяльності студентів, діагностики, контролю та оцінки 

ефективності навчальної діяльності; 

- готовність до викладання агрономічних дисциплін в межах освітніх програм, з 

використанням сучасних педагогічних методів та засобів активізації педагогічної 



діяльності; 

знати: 

-  філософсько-методологічних основи наукової діяльності, тенденції її розвитку, 

сучасні вимоги до роботи науковця -агронома; 

- основні законодавчі документи, що стосуються наукової діяльності; 

-  теоретичні і методичні основи планування лабораторного й польового 

експерименту в землеробстві, теоретичних та практичних засад синтезу агрономічних, 

екологічних і соціально-економічних у формуванні систем землеробства на державному, 

зональному й локальному рівні; 

 - філософсько-методологічних основи педагогічної науки, тенденції її розвитку, 

сучасні вимоги до роботи педагога; 

- основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти; 

- права й обов’язки суб’єктів навчального процесу (викладачів, студентів); 

вміти: 

- інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід; 

- використовувати сучасні наукові знання для вдосконалення власної наукової 

діяльності; 

- ставити мету, використовувати різноманітні форми організації, діагностики, 

контролю та оцінки ефективності наукової діяльності; 

- фахово володіти знаннями курсу, достатніми для аналітичної оцінки, вибору й 

реалізації наукової програми; 

- організовувати раціональний науковий документообіг засобами інформаційних 

технологій з застосуванням новітніх форм та засобів діловодства, зв'язку, сучасної 

оргтехніки. 

- інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід; 

- використовувати педагогічні знання для вдосконалення власної педагогічної 

майстерності, вміння активізувати роботу студентів за допомогою класичних та сучасних 

педагогічних методів; 

- систематизувати навчальні та виховні завдання методами та засобами складання 

вправ, задач, тестів; 

- враховувати в педагогічній діяльності вікові та психологічні особливості студентів; 

- ставити навчальну й виховну мету, використовувати різноманітні форми організації 

навчальної діяльності студентів, діагностики, контролю та оцінки ефективності 



навчальної діяльності; 

- фахово володіти знаннями курсу, достатніми для аналітичної оцінки, вибору й 

реалізації освітньої програми; 

- зрозуміло і недвозначно доносити знання та пояснення до осіб, які навчаються, 

зокрема, до студентів; 

- організовувати раціональний педагогічний документообіг засобами інформаційних 

технологій з застосуванням новітніх форм та засобів діловодства, зв'язку, сучасної 

оргтехніки. 

 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни). 

Курси сільськогосподарські та агромеліоративні машини, механізація, 

електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва, рослинництво, 

ґрунтознавство та землеробство. 

10.  Зміст дисципліни. 

 

 

 

№ 

 

 

Зміст роботи 
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о
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1. Проходження інструктажу з охорони 

праці та отримання робочої програми з 

практики перед виїздом до місця 

проходження практики. 

2 2 
 

 

2. Ознайомлення з фермерським 

господарством та його структурами. 
10 10  

 

3. Ознайомлення з документацією 

господарства стосовно розподілу 

посівних площ та сівозмінами. 

30 30  
 

4. Ознайомлення з кормовою базою 

тваринного комплексу фермерського 

господарства та умовами зберігання 

кормів. 

30 30  

 

5. Робота в польових умовах, оцінка стану 

озимої пшениці, озимого ячменю. 
70 70  

 

6. Ознайомлення з методами збирання 

врожаю та закладка на зберігання 

соняшника, кукурудзи. 

80 80  
 



7. Проведення досліджень в лабораторних 
умовах по оцінці схожості насіння 

кукурудзи. 

80 80  
 

8. Оцінка стану зерна кукурудзи, пшениці, 

соняшнику, овочевих культур, що 

закладене на зберігання. 

 

50 50  

 

9. Оцінка якості силосної маси та умов її 

зберігання. 
20 20  

 

10. Оцінка агротехнічних заходів на полях 

господарства 
20 20  

 

11. Виробничі екскурсії 16 16   

12. Оформлення звіту з практики. 20 20   

13. Захист звіту. 2 2   

14. Всього годин  450 450   

 

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка 

національна 

Оцінка 

ЕСТS 

 
Визначення оцінки ЕСТS 

Рейтинг 

студента, бали 

 

Відмінно 

 

А 

ВІДМІННО – відмінне 
викрнання лише з незначною 

кількістю помилок 

90-100 

 

 
Добре 

 

В 

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 
середнього рівня з кількома 

помилками 

82-89 

 

С 

ДОБРЕ – в загальному 

правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 

74-81 

 

 
Задовільно 

 

D 

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, 

але зі значною кількістю 
недоліків 

64-73 

 

E 

ДОСТАТНЬО – виконання 

задовольняє мінімальні 
критерії 

60-63 

 

 

Незадовільно 

 
FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – 
потрібно працювати перед 

тим, як отримати залік 

(позитивну оцінку) 

35-59 

 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – 

необхідна серйозна 

подальша робота 

01-34 

 

9. Список рекомендованої навчальної літератури. 

 



1. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських  

земель:  Методично-нормативне  забезпечення / За ред. В. П. Патики, О. Г. 

Тараріка. - К., 2002. – 92 с.  

2.  Гордієнко В. П. та ін. Землеробство: Навчальний посібник/В. П. Гордієнко . 

- К.:  Вища школа, 1991. - 268 с.   

3. Гудзь В. П, Землеробство/В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьоний. - К.: 

Урожай, 1996. -382 с.   

4. Гудзь В.П. Землеробство з основами ґрунтознавства і  агрохімії: 

Підручник/В. П. Гудзь, А.П. Лісовал , В.О. Андрієнко, М.Ф. Рибак. – К.:  

Центр учбової літератури, 2007. – 408 с.   

5. Гур`єва І.Л., Рябчун В.К. «Генетичні ресурси кукурудзи в Україні». Харків, - 

2007. – 391 с. 

6. Дупляк О.Т., Жемойда В.Л. Методичний посібник для 

виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів 

магістрів та заочної форми навчання зі спеціальностей напряму «Агрономія» 

К.,2015–84 с. 

7. Каленська С.М., Новицька Н.В., Жемойда В.Л. «Насіннєзнавство та методи 

визначення якості насіння с.-г. культур»,  навчальний посібник, Вінниця, 

2011-320с. 

8. Каленська С.М. Технологія вирощування та захисту соняшнику / Каленська 

С.М., Зозуля О.Л., Юник А.В., Кліщенко С.В. – К.: Аграрна академія 

«Сингента», 2006. – 32 с. 

9. Калінін М.І., Єлісєєв В.В. Біометрія: підручник / М.І. Калінін, В.В. Єлісєєв. – 

Миколаїв: вид-во МФ НаУКМА, 2000. – 204 с. 

10. Лісовал А.П. Методи агрохімічних досліджень: навч. посіб. / А.П. Лісовал. – 

К.: НАУ, 2001. – 247 с. 

11. Методика наукових досліджень в агрономії [текст]: навч. посіб. / В.Г. Дідора, 

О.Ф. Смаглій, Ермантраут Е.Р. [та ін.].– К.: «Центр учбової літератури», 

2013. – 264 с. 

12. Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В.Ф. 

Мойсейченко, В.О. Єщенко. – К.: Вища школа, 1994. – 333 с. 



13. Молоцький  М.Я.,  Васильківський С.П.,   Князюк  В.Л.  «Селекція

 та насінництво польових культур». Біла Церква. Практикум, 2008. – 

192с. 

14. Рослинництво / ЗінченкоО.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А.; За ред. О.І. 

Зінченка. – К.: Аграрна освіта, 2003. – 591 с.   

15. Фермерське землеробство (в таблицях) / І.Д. Примак, В.М. Ткачук, С.П. 

Васильківський та ін.; За ред. І.Д. Примака.- Біла Церква, 2006-360с.  

16.  Шелепов В.В., Гаврилюк М.М., та інші. «Селекція, насінництво та 

сортознавство пшениці». Миронівка, 2007.-405 с. 

 

13.  Технології викладання та атестації. 

Діяльність студента: самостійна робота, консультації з керівником практики та 

керівником практики від бази практики 

14. Форми контролю: 

Залік  

14.  Критерії оцінювання ( у 100 бальній системі ). 

Критерій за яким оцінюється звіт Рейт. 

бал 

1. Перевірка звіту: 0-60 

відповідність змісту звіту завданню та вимогам навчально- 

методичних рекомендацій щодо її виконання 

0-40 

самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення, 

виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць 

0-6 

наявність елементів науково-дослідного характеру 0-6 

використання комп’ютерних технологій 0-5 

відповідність стандартам оформлення 0-4 

2. Захист звіту, в тому числі: 0-40 

доповідь 0-25 

правильність відповідей на поставлені запитання 0-14 



Всього 0-100 

 

15. Мови викладання. 

Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Форми звітності магістрів про науково-дослідну (виробничу) 

практику 

Щоденник практики і звіт, завірений керівником, представляється комісії із 

захисту практики і здається на кафедру біології. Підсумковий контроль 

здійснюється у формі захисту студентом звіту з практики в комісії, яка призначена 

завідувачем кафедри. До звіту студент додає: 

– індивідуальне завдання (написання рефератів); 

– щоденник практики. 

Теми індивідуального завдання висвітлюються у формі реферату. Кількість 

сторінок від 10 до 15 (вступ, 5 – загальна частина, 10 – реферат). 

8.1. Оформлення звіту про практику 

Звіт подають у вигляді друкованого тексту об’ємом до 20 сторінок. Текст 

виконують через 1,5 інтервали комп’ютерного набору на одному боці стандартного 

паперу форматом А4, 28 рядків на сторінці. Розмір шрифту  (Times New Roman) – 

14 пунктів. Шрифт чорного кольору. Зліва сторінки залишають поле 30мм, зверху і 

знизу по 20 мм, справа 10 мм. 

Всі сторінки, включаючи таблиці, ілюстрації і додатки нумерують у 

наскрізному порядку. Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який не 

нумерують. 

Якщо сторінка не повністю зайнята таблицею або рисунком, на ній 

розміщують відповідну частину тексту. 

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи. 

Кожен розділ розпочинають з нової сторінки. Заголовки розділів розміщують 

на 40–45 мм від верхнього зрізу сторінки, симетрично до тексту великими 

літерами. Номер розділу розміщують зліва в одній стрічці перед заголовком так, 

щоб не виходив за межі абзацу, який дорівнює трьом інтервалам від лівого краю 



тексту або у окремій стрічці. Перенесення складів у заголовках розділу не 

допускають, крапку в кінці заголовка не ставлять. Між заголовком і послідуючим 

текстом пропускають одну стрічку. 

Назву підрозділу подають у вигляді заголовку малими літерами (крім першої 

прописної). Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять 

крапку; в кінці номера підрозділу теж повинна стояти крапка. 

Потім у тому ж рядку пишуть заголовок. Між заголовком розділу і підрозділу 

залишають відстань, рівну одному інтервалу. Між останнім рядком попереднього 

тексту і заголовком наступного підрозділу залишають відстань у один інтервал. 

Між заголовком підрозділу і першим рядком тексту залишають відстань в один 

інтервал. 

Пункти нумерують арабськими цифрами у межах кожного розділу і 

підрозділу. Заголовок пункту наводять у підбір до тексту. Ілюстрації (рисунки, 

креслення, схеми) позначають словом „Рис.” і розміщують безпосередньо після 

посилання на них у тексті. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи 

розміщують послідовно під ілюстрацією. Заголовок ілюстрації розміщують 

симетрично до тексту. 

Таблиці нумерують в межах розділу і розміщують написання слова „таблиця” 

і її номера в правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. Між 

заголовком таблиці і таблицею залишають відстань в один інтервал. 

8.2. Захист звіту 

Захист звіту за результатами виробничої практики здійснюється за 

попередньо підготовленим звітом та щоденником перед комісією, склад якої 

формується із числа професорсько-викладацького складу випускових 

кафедр і деканату.  

Для викладення інформації виділяється час в межах 10 хвилин. Після 

закінчення доповіді студент відповідає на запитання членів комісії та 

присутніх на захисті. Відповіді мають бути чіткими та переконливими.  



Звіт про проходження науково-виробничої практики оцінюється в 

межах від 0 до 100 балів включно згідно критеріїв оцінювання. Отримання 

незадовільної оцінки веде за собою повторне представлення студентом звіту 

після усунення зауважень, визначених комісією. 

 

9. Критерії оцінювання роботи магістрантів під час 

науково-дослідної (виробничої) практики. 

Критерій за яким оцінюється звіт Рейт. 

бал 

1. Перевірка звіту: 0-60 

відповідність змісту звіту завданню та вимогам навчально-методичних 

рекомендацій щодо її виконання 

0-40 

самостійність вирішення поставленої задачі,проектного рішення, виконання 

розрахунків, креслень, графіків та таблиць 

0-6 

наявність елементів науково-дослідного характеру 0-6 

використання комп’ютерних технологій 0-5 

відповідність стандартам оформлення 0-4 

2. Захист звіту, в тому числі: 0-40 

Доповідь 0-25 

правильність відповідей на поставлені запитання 0-14 

Всього 0-100 

 

  



Шкала оцінювання 

Оцінка національна Оцінка 

ЕСТS 

Визначення ЕСТS Кількість балів 

 

 

Відмінно 

 

А 

Відмінно – відмінне 

виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

 

90-100 

 

 

Добре 

 

В 

Дуже добре – вище 

середнього рівня з кількома 

помилками 

 

82-89 

 

С 

Добре – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю помилок 

 

75-81 

 

 

Задовільно 

 

D 

Задовільно – непогано, але 

із значною кількістю 

недоліків 

 

67-74 

 

Е 

Достатньо – виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

 

60-66 

 

 

Незадовільно 

 

FХ 

Незадовільно – потрібно 

працювати перед тим, як 

отримати позитивну оцінку 

 

35-59 

F Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

 

 

1-34 

 

  



 

10. Теми реферативних робіт 

1. Поняття про ґрунт та його родючість. Ґрунтоутворюючий процес. 

2. Поняття, значення і завдання обробітку ґрунту. 

3. Організація території саду, винограднику, ягідників. 

4. Характеристика споруд закритого ґрунту, їх типові

 проекти та культурозміни у парниках і теплицях. 

5. Система обробітку ґрунту, удобрення, захист від шкідників, хвороб і 

бур'янів, зрошення та догляд за рослинами. 

6. Технологія вирощування розсади. 

7. Менеджмент у плодівництві і овочівництві господарства. 

8. Вирішення взаємовідносин між господарствами, науковими і 

навчальними установами на предмет дотримання технології 

виробництва і впровадження передового досвіду. 

9. Основні закони і екологічні принципи землеробства і рослинництва. 

10. Вплив бур’янів на культурні рослини. 

11. Показники якості оранки і методи  їх визначення. 

12. Показники якості культивації і методи  їх визначення. 

13. Шкідники картоплі та овочевих культур. 

14.  Захист рослин і заходи боротьби із шкідниками та хворобами 

сільськогосподарських культур. 

15. Навколишнє середовище і хімізація сільського господарства. 

16. Забруднення пестицидами атмосферного повітря. 

17. Системи землеробства Степу. 

18. Технологічний контроль якості очищення і сортування насіння. 

19. Контроль якості насіння при зберіганні. 

20. Державний сортовий і насіннєвий контроль. 

21. Вибір і підготовка земельної ділянки під дослід: вирівнювальні та 

рекогносцирувальні посіви. 

22.  Сучасні тенденції в світовому сільському господарстві.  

23.  Перспективи України на світовому продовольчому ринку. 



24. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. 

25. Стратегія сталого розвитку агропромислового комплексу 

11.  Література 

1. Артемчук Г. І. Методика організації науково-дослідної роботи: 
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Форма титульного аркуша звіту 

Міністерство освіти і науки України 
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