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Опис дисципліни 

Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки 

фахівців лісового господарства у закладі вищої освіти. Практика передбачає 

отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і навичок 

роботи. Строки проведення практик визначені в навчальному плані.  

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, 

на базі одержаних у закладі вищої освіти 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. Програма 

складена на основі, ОПП та навчальних планів для спеціальності 205 «Лісове 

господарство».  

Практична підготовка студентів є важливою складовою навчально-

виховного процесу. Мета практичної підготовки - формування у студентів 

професійних знань, навичок та вмінь, що необхідно фахівцю для творчої 

високопродуктивної роботи за обраною спеціальністю. Навчальний план 

спеціальності 205 «Лісове господарство» ОС «Бакалавр» передбачає 

виробничу практику (Технологія лісогосподарського виробництва) 

Структура курсу 

Години Тема Результати навчання Завдання 

6 

Приїзд на 

підприємство 

(установу), 

оформлення 

документів, 

інструктаж з техніки 

безпеки 

Проведення інструктажу 

Оформлення 

документації, 

звіту 

практики 

6 

Ознайомлення з 

організацією 

(установою), її 

структурними 

підрозділами. 

Вивчення структури 

підприємства та основних 

виробничих відділів 

Оформлення 

документації, 

звіту 

практики 

66 

Практична фахова 

робота зі 

спеціальності в 

окремих структурних 

Робота за фахом на окремому 

структурному підрозділі. 

Керівник практики дає 

індивідуальні завдання 

Оформлення 

документації, 

звіту 

практики 

mailto:lisnuk12@gmail.com


підрозділах студентам, направлені на 

покращення рівня їх фахової 

підготовки. 

12 

Збір фактичного 

матеріалу та 

виконання 

індивідуального 

завдання 

1.Коротка історія створення 

організації (установи), де 

проходила практики, її 

становлення та перспективи 

розвитку. 

2. Структура організації, 

характеристика 

лісогосподарської (чи 

наукової) діяльності. 

3. Коротка загальна 

характеристика основних 

виробничих процесів 

(технологічна схема 

виробництва). 

4. Коротка характеристика 

власних зібраних матеріалів 

для курсових чи дипломних 

робіт. 

5. Загальні техніко-економічні 

показники організації 

(установи). 

6. Техніка безпеки та охорона 

праці на виробництва. 

7. Висновки, спостереження, 

власні рекомендації. Щоденник 

практики підписується 

керівником практики 

Оформлення 

документації, 

звіту 

практики 

 

Літературні джерела  

Базова 

 

1. Краснов В.П., Шелест З.М., Давидова І.В. Фітоекологія Навчальний 

посібник з ГРИфом Міністерства освіти і науки України. – Суми: 

«Університетська книга» – 2012. – 416 с. 

2. Свириденко В.Є. Лісівництво. Цикл лекцій. Навчальний посібник. – К.: 

Арістей, 2007. – 391 с. 

3. Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. Лісівництво. Підручник. – К.: 

Арістей, 2008. - 544 с. 

4. Свириденко В.Є. Підвищення продуктивності лісів лісівничими методами 

/Курс лекцій для студентів  спеціальності 8.130401 – „Лісове господарство” 

освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. – К.: НАУ, 2004. - 48 с. 

 

 

 

 

 



Допоміжна: 

 

1. Буш К.К., Иевинь И.К. Экологические и технологические основы рубок 

ухода. – Рига: Зинатне, 1984. – 172 с. 

2. Вакулюк П.Г., Самоплавський В.І. Лісопоновлення та лісорозведення в 

рівнинних районах України. – Фастів: Поліфаст, 1998. – 508 с. 

3. Ізюмський П.П. Рубки промежуточного пользования в равнинных лесах. – 

М.: Лесн. пром-сть, 1969. - 152 с. 

7.Лавриненко Д.Д. Взаимодействие древесных пород в различных типах леса. 

– М.: Лесн. пром-сть, 1965. - 248 с. 

4. Лир Х., Польстер Г., Фидлер Г.И. Физиология древесных растений. Перев. 

с немецк. – М.: Лесн.пром-сть, 1974. - 422 с. 

5. Лосицкий К.Б., Чуенков В.С. Эталонные леса. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. –                  

192 с. 

6. Новиков О.Л., Мегалінський П.М., Бертуш М.Б., Наконечний В.С. Головні 

і лісовідновні рубки в рівнинних лісах Української РСР, К.: УАСГН, 1959. – 

114 с. 

7. Погребняк П.С. Общее лесоводство. Учебн. пособ. - М.: Колос, 1968. – 440 

с. 

8. Свириденко В.Є. Регулювання продуктивності лісів / Курс лекцій до 

системи дистанційного навчання студентів спеціальності 7.130401 –„Лісове 

господарство” –К.: НАУ, 2000. – 71 с. 

9. Смольянинов И.И., Климова О.А. Как и чем питается лес. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1978. – 120 с. 

 
13. Інформаційні ресурси 

1. http://xn--e1aggblx7d.xn--p1ai/lesovod.html 

2. http://borrozaz.ru/lesovodstvo 

3. http://www.genebee.msu.su/journals/arbo-r.html 

4. http://www.uriffm.org.ua/uk/publishing 

5. http://visnyk.nubip.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id

=51&Itemid=60&lang=uk 

6. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Lisivnyctvo/index.html 

Політика оцінювання  

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушення термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (-10 балів).   

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі матеріали проету 

перевіряються на академічну благочесність. Списування під час 

контрольних робіт заборонені. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обовязковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховується бали за теми. За 

http://лесъник.рф/lesovod.html
http://borrozaz.ru/lesovodstvo
http://www.genebee.msu.su/journals/arbo-r.html
http://www.uriffm.org.ua/uk/publishing
http://visnyk.nubip.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=60&lang=uk
http://visnyk.nubip.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=60&lang=uk
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Lisivnyctvo/index.html


об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 

перескладання 

 

 

Оцінювання 

Поточне тестування та самостійна робота 

МК Сума 
Фахова підготовка 

Збір фактичного 

матеріалу та виконання 

індивідуального завдання 

60 20 20 100 

 

Шкала оцінювання студентів: 

Оцінка ЄКТС Бали  Зміст  

А 90-100 відмінно   

В 82-89 добре  

С 74-81 добре 

D 64-73 задовільно  

E 60-63 достатньо  

FX 

35-59 незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

F 

1-34 незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 


