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ВСТУП 

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» ОР «Бакалавр» передбачає виробничу практику 

(Технологія лісогосподарського виробництва) 

 

№ п/п Вид практики 
Кількість 

кредитів 

Кількість 

днів/тижнів 

(годин) 

ОР «Бакалавр» 

7 Виробнича практика 
Технологія лісогосподарського виробництва 

3,0 3(90) 



ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

ВСТУП 

Для закріплення одержаних студентами під час занять теоретичних знань і набуття практичних вмінь 

навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 205 «Лісове господарство» студенти Малинського 

лісотехнічного коледжу зобов’язані пройти виробничу практику обсягом 90 год. (3,0 кред.); 

Виробнича практика студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» є продовженням навчального процесу і 

надає можливість студентам перевірити на практиці набуті в процесі навчання теоретичні знання, а також зібрати 

необхідні відомчі та польові матеріали для написання курсових і дипломних робіт. 

Студент-практикант зобов’язаний своєчасно прибути на місце проходження виробничої практики і оформити 

відповідну документацію. Під час проходження практики він підпорядковується загальним правилам трудового 

розпорядку установи і обов’язково ставиться на табельний облік. Безпосередні розпорядження на робочих місцях 

здійснюються керівником практики від виробництва. Керівник практики від кафедри здійснює загальне керівництво, 

надає консультації з теоретичних питань, збору матеріалів для курсової, кваліфікаційної дипломної роботи, з 

вивчення виробничих науково-дослідних об'єктів, контролює виконання програми практики. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Метою виробничої практики студентів є отримання практичних навиків з ведення лісового господарства 

протягом всього циклу – від насінництва до проведення рубань головного користування, раціонального 

використання природних ресурсів та забезпечення наукового підґрунтя для здійснення важливого для лісівника 

завдання – одержання високопродуктивних стійких лісових насаджень; вивчення виробничо-господарської 

діяльності організації лісового профілю, закріплення та розширення теоретичних знань, одержаних студентами при 

вивченні теоретичних курсів загальних та спеціальних дисциплін. 

Для досягнення поставленої мети виступають наступні завдання: 

- ознайомлення з установою (підприємством), її структурними підрозділами, характеристикою виробничої 

діяльності; 

- вивчення процесу виробництва установи (підприємства) чи науково-технічної діяльності установи; 

- дослідження питань економіки, техніки безпеки та охорони праці на виробництві; 

- збору матеріалів для виконання курсових та дипломних робіт; 

- встановлення у природних умовах типів лісорослинних умов та типів лісу; 

- закладка дослідних ділянок за різними методиками; 

- застосування на практиці методів аналізу видового складу деревостанів, кількісних та якісних співвідношень між 

рослинами; 

- проведення аналізу параметрів рослинних угруповань за різними показниками; 

- розробка і використання методології наукового експерименту; 

- досконале володіння методиками польових лісових досліджень; 

- складання планів проведення наукових досліджень тощо. 

Внаслідок проходження практики студенти повинні знати: 



- процес лісогосподарського виробництва підприємства чи характеру наукової діяльності установи: 

- вплив різних факторів на ефективність діяльності підприємства (установи); 

- основні техніко-економічні показники виробництва, техніку безпеки та заходи охорони довкілля; 

- права та обов'язки робітників та інженерно-технічних працівників підприємства чи наукових співробітників 

установи. 

Внаслідок проходження практики студенти повинні вміти: 

- працювати техніком (спеціалістом, науковим співробітником) на одному з робочих місць підприємства 

(установи); 

- критично проаналізувати процес лісогосподарського виробництва чи проведення за відповідними 

методиками наукових досліджень;



 

Базою практик є лісогосподарські підприємства регіону (мережа державних підприємств лісового господарства 

не обмежена); Державне управління екології та природних ресурсів в будь якій області України, з якими укладені 

відповідні двосторонні угоди (додаток 1). 

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

№ п\п 

Заходи 

1 Приїзд на підприємство (установу), оформлення документів, інструктаж з техніки 

безпеки. 

2 Ознайомлення з організацією (установою), її структурними підрозділами. 

3 Практична фахова робота зі спеціальності в окремих структурних підрозділах. 

4 Збір фактичного матеріалу та виконання індивідуального завдання. 

5 Проведення екскурсій (робота із школярами, туристами, рекреантами). 

6 Оформлення документації, звіту практики. 

7 Від’їзд з організації (станови) практики.  

Керівник практики розробляє план практики, проводить контроль за його виконанням, приймає індивідуальні 

звіти та проводить оцінку роботи студентів за період практики. Керівник практики дає індивідуальні завдання 

студентам, направлені на покращення рівня їх фахової підготовки. 

Студенти під час практики зобов’язані виконувати всі розпорядження керівника практики та методистів. 

Підсумком практики є щоденник практики (додаток 2) та звіт про проходження практики (додаток 3), в яких в 

стислій формі аналізується робота, виконана в період проходження практики. 

У звіті подається календарний план практики, у вигляді конспектів відображається зміст всіх заходів практики, 

а також описується виконання індивідуальних завдань (мета і завдання, методика роботи та отримані результати). 

Звіт про проходження практики оформляється на виробництві, перевіряється керівником практики від виробництва 

та затверджується керівником підприємства. Зміст і обсяг звіту повинен відповідати питанням, які вивчалися на 

практиці, згідно програми практики. Він повинен містити також всі необхідні вихідні дані для виконання курсових та 

дипломних робіт. До звіту окремо додаються польові матеріали практики (гербарій рослин, колекції насіння лісових 

порід, шишок хвойних дерев та кущів, зразки деревини тощо). Звіт затверджується керівником практики від вузу та 

зберігається на кафедрі. 

Студенту при складанні пояснювальної записки до звіту про проходження виробничої практики (додаток 3) 

необхідно дотримуватися нижченаведеної схеми: 

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 від вузу і керівником практики від підприємства та 

зберігається на кафедрі (додаток 2). 

Здача матеріалів практики та диференційований залік з практики проводиться на кафедрі протягом двох 

тижнів після закінчення виробничої практики. 

Примітка: Для студентів заочної форми навчання, які працюють (або працювали) за спеціальністю 

формою звітності можна вважати, договір на проходження практики, щоденник та довідка з місця роботи, 

затверджена мокрою печаткою.



 

Додаток 1. 

с. Гамарня 

 
ДОГОВІР 

на проходження виробничої практики 

студентами Малинського лісотехнічного коледжу 

«___ » ___________ 2019 р. 

Ми, нижче підписані, з одного боку, Малинський лісотехнічний коледж, що називатиметься далі 

"Навчальний заклад", в особі директора Іванюка Ігоря Дмитровича, діючого на підставі Статуту і з другого боку, 

директора ДП « ____________________________________________________________________  ЛГ», що 

називатиметься «База практики», в особі __________________________________________________ діючого 

на підставі  __________ статуту підприємства __________________________________________  
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір: 1.База практики зобов'язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

№ п/п Номер і назва 

спеціальності/ 

Студент 

Курс Вид практики К-сть студ. Термін практики 

початок кінець 
       

       

       

       

       

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою. 

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати 

використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити 

обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати 

студентів-практикантів безпечних методів праці. 

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість 

користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, 

необхідною для виконання програми практики. 

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової 

дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад. 

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента практиканта, в котрій 

відобразити якості підготовленого ним звіту.



 

Бази практики: 

Директор 

« _________ » ________________________  2019р. « __________ » __________________________  2019 р. 

 

1.8. Додаткові умови: немає. 

2. Навчальний заклад зобов'язується: 

2.1. За один місяць до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за 

тиждень - список студентів, яких направляють на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами. 

3. Відповідальність сторін за невиконання договору: 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації проведення 

практики згідно з законодавством про працю в Україні. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку. 

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним 

планом. 

3.4. Договір складений у двох примірниках - по одному базі практики і навчальному закладу. 

3.5. Юридичні адреси сторін: 

Навчального закладу: 

Малинський лісотехнічний коледж 

11645, Житомирська обл., Житомирська область, 

Малинський район, с.Гамарня, вул. М.Маклая, 1 

Код 00993930 

МФО 820172 

 р/р  31552231106096 

ДКСУ м.Київ  

Директор 

 



 

Додаток 2. 

Малинський лісотехнічний коледж 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

Студента ______________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

Факультету ____________________________________________________________  

Курс  ________________________________ група ___________________________  

Спеціальність  _________________________________________________________  

Завдання на практику 

Студент _______________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

направляється на  ____________________________________________ практику в 

(вид практики) 

м. __________________________ на _______________________________________  

(назва підприємства) 

термін практики: з ____________________ по _______________________ 200 ___ р. 

(включаючи проїзд туди і назад) 

Зав. кафедри __________________________________________________  

(підпис, прізвище, ім’я, по-батькові) Печатка 

Вузу 

Керівник практики від вузу  ___________________________________________________  

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові) 

Прибув на підприємство _________________________________________________  

 (посада, прізвище, ініціали керівника підприємства) 

Печатка 

“ _______”_________________ 20 __ р.  

Відбув з підприємства ___________________________________________________  

(посада, прізвище, ініціали керівника підприємства) 

Печатка 

“ _____ ” ____________________ 20 ___ р. 

 

1. Основні положення практики 

Студент до відбуття на практику повинен одержати інструктаж керівника практики, а також 



 

- оформлений щоденник (відрядне посвідчення); 

- індивідуальне завдання з виробничої практики; 

- 2 екземпляри календарного плану проходження практики (один для студента і один для керівника 

практики від виробництва); 

- направлення на практику. 

Студент після прибуття на підприємство повинен представити керівникові від підприємства щоденник, 

пройти інструктаж з техніки безпеки та пожежної профілактики, ознайомитись з робочим місцем, правилами 

експлуатації обладнання і уточнити план проходження практики. 

Під час практики студент зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства. 

Про всі випадки відлучення зі свого робочого місця практикант повинен повідомляти керівника практики від 

підприємства. 

Звіт з практики складається студентом у відповідності з календарним планом проходження практики і 

додатковими вказівками керівників з практики від вузу і від підприємства. 

Виробнича практика студента оцінюється за чотрибальною системою і враховується при визначенні 

стипендії на рівні з іншими дисциплінами учбового плану.



2. Календарний план проходження практики 

 

№ п\ 

п 

Найменування робіт Тижні проходження 

практики Відмітки 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Підписи керівників практики: 

Від вузу ______________________________  від підприємства ________________________________ 



3. Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

 

Підпис керівника підприємства / керівник практики від підприємства 

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові) 

Печатка “ ________ ” _____________________________ 20 ____ р.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Висновок керівника практики від кафедри про роботу студента 

Підпис керівника від кафедри 

20 ____ р. 



 

5. Робочі записи під час практики



 

6. Правила ведення і оформлення щоденника 

6.1. Щоденник є основним документом студента під час проходження практики. 

6.2. Для студента, який проходить практику за межами міста, в якому знаходиться вуз, щоденник є також 

відрядним посвідченням, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці. 

6.3. Пі час практики студент повинен записувати в щоденник все, що ним зроблено за день згідно 

календарного плану проходження практики. Докладні записи робляться в робочих зошитах, які є 

продовженням щоденника. 

6.4. Не рідше одного разу на тиждень студент зобов’язаний представити щоденник на перегляд керівникам 

практики від вузу і від підприємства, які перевіряють щоденник, письмово вказують зауваження, дають 

додаткові завдання і підписують записи, зроблені студентом. 

6.5. Після закінчення практики щоденник разом зі звітом повинен бути переглянутий керівниками практики, 

які складають відгуки і підписують його. 

6.6. Оформлений щоденник разом зі звітом студент повинен здати на кафедру. Без оформленого щоденника 

практика не зараховується.



 

Додаток 3. 

ЗВІТ 

про проходження виробничої практики 

Студент _____________________________________________________________________________  

« ________ » ____________________ 2019 р. 


