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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Виробнича практика є завершальною складовою частиною навчального 
процесу, її мета - ознайомлення студентів на підприємстві з виробничими 
процесами, закріплення знань, отриманих при вивченні спеціальних дисциплін, 
придбання практичних навичок по спеціальності та проведення досліджень по 
темі дипломної роботи. 

Практику студенти проходять у передових лісгоспах і лісництвах галузі. 
Перед виїздом на практику зі студентами проводиться інструктаж про порядок 
проходження практики. Виробнича і переддипломна практики проводяться по 
єдиному робочому календарно-тематичному плану, який складається 
практикантом згідно умов конкретного лісництва або лісгоспу і затверджується 
керівником практики від виробництва - на початку практики. 

При наявності у лісництві вакантних місць, студенти в період практики, 
можуть бути зараховані на посади при умові, якщо робота на цих посадах буде 
задовольняти вимоги програми практики. 

Учбово-методичне керівництво і контроль за виробничою 
переддипломною практикою здійснюється керівником від університету, а 
відповідальність за організацію практики і керівництво на місці покладається 
на лісничого (або його помічника). 

В період практики студент продовжує вести щоденник. На підставі 
записів у щоденнику, особистої участі у всіх роботах студент, згідно 
програми, складає звіт з переддипломної практики. Звіт повинен бути 
оформлений згідно діючих вимог стандартів ЄСКД. 

Звіт з характеристикою на практиканта, даного керівником практики від 
виробництва, представляється в університет. Студенти денного навчання разом 
із звітом представляють на кафедру реферат по темі дипломної роботи 
(аналітичний огляд літературних джерел, характеристика умов проведення 
досліджень та методика). 

Після перевірки звіту керівником практики від університету він 
захищається студентом на комісії. 

Узагальнення матеріалів, оформлення і здача звіту. 
Звіт з переддипломної практики повинен мати текстову частину, не 

більше 20-30 сторінок. У звіті необхідно широко використовувати таблиці, 
діаграми, графіки, схеми, фотокартки. Складений студентом звіт повинен 
мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті. 

Щоденник з виробничої практики студені заповнює щоденно, відповідно 
з календарно-тематичним планом, на підставі виконаних облікових робіт. 
Кожний день роботи фіксується зміст фактично виконаних робіт, а саме: 
короткі відомості про самостійно виконані завдання робочої програми 
практики, застосовані при цьому засоби автоматизації. 

Після переліку робіт студент додає складені відповідно до завданий 
робочої програми виробничої практики первинні документи, облікові регістри, 
форми бухгалтерської звітності, аналітичні (розрахункові) таблиці, ілюстрації 
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допоміжного характеру тощо. 
Всі додатки повинні бути пронумеровані суцільним методом. Наприкінці 

робочого дня студент надає керівнику виробничої практики від підприємства 
(організації) заповнений аркуш щоденника разом з додатками для перевірки 
і оцінювання своєї роботи. Керівник виробничої практики від підприємства 
виставляє йому оцінку у характеристиці. 

Підведення підсумків переддипломної практики 
Звіт з переддипломної практики приймається для перевірки керівником 

практики від навчального закладу в триденний термін після приїзду студента в 
навчальний заклад. 

Звіт з переддипломної практики, у якому бракує однієї чи більше струк-
турних частин, який містить тільки ксерокопії документів для перевірки нау-
ковим керівником не приймається. Студенту рекомендується більш сумлінно 
віднестись до виконання програми практики і складання за її результатами зві-
ту. 

Виконаний студентом звіт з виробничої практики реєструється у на кафе-
дрі. Звіт рецензується керівником переддипломної практики від навчального 
закладу. У випадку незадовільної оцінки звіт до захисту не допускається та по-
вертається студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути вказані у 
рецензії керівника недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. 
При цьому попередня рецензія обов'язково додається. 

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен ознайомитися з ре-
цензією та підготувати відповіді на запитання, згадані у рецензії, та показати 
виправлені у роботі недоліки, відмічені рецензентом. 

Захист роботи проводиться у терміни визначені комісією. Захист 
приймає комісія у складі не менш трьох викладачів. Процедура захисту звіту 
передбачає підготовку студентом презентації у програмі Ро\уегРоіпї з викладе-
ним коротким змістом переддипломної практики та попередніми результатами 
по темі дипломної роботи. 

Згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу 
знання студента протягом проходження виробничої та переддипломної практи-
ки за результатами звіту з практик оцінюються за 100 бальною системою. 

За шкалою 
ЕСТ8 За національною шкалою Захист звіту За шкалою в 

балах 

А Відмінно Відмінно 90-100 
вс Добре Добре 75-89 
ВЕ Задовільно Задовільно 60-74 

РХ Незадовільно з можливістю повторного 
проходження практики 

Незадовільно 

35-59 
РХ Незадовільно з можливістю повторного 

проходження практики 
Незадовільно 1-34 

Р 
Незадовільно з обов'язковим повтор-

ним курсом 
переддипломної практики 

Незадовільно 1-34 

З 



Ознайомлення з базою виробничої дільниці, підприємства чи іншої організа-
ції, де проводиться переддипломна практика. 

1. Ознайомлення з підприємством 

1.1 Назва, місцезнаходження та адреса. 
Сунииіґ^ ^ ̂ вгориь 
.шлімлґмм шмоії&АЄОМ,11 ; Сшаїлаїж . . С- РСбг/иш^ 
Ау/. Сш<мм у- 0 

Коротка характеристика: 

с&Ьл Д, у іиіге, Цл,; КШРШЯ мяс&иях-
[иЬрім- чтс-- их . 

0 ^ ~ /' І? * 
'ЄМ*> 

ь. 'Ми*: 

& Ґрл 

ФШШіикгшшсиау ^ігр^ії Шіогмюі&шж 

.МШШ7ЛСЄ 
ІиїШ сїї/шбгі > 
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2 Ознайомлення з елементами виробництва 

Рекомендації по оформленню: Описати питання змісту розділу по лісництву. 
Скласти таблицю 1. 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: проект організації і 
розвитку лісового господарства лісництва (ПОРЛГ), матеріали лісовпоряд-
кування. Книга обліку лісового фонду. 

Таблиця 1 
Розподіл лісництва на ділянки та обходи 
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2.1. Рубки спеціального призначення. 

Рекомендації по оформленню: 1) описати організаційно-технічні елементи 
рубок головного користування; 2) додати відомість переліку відновлення лі-
су; 3) на одну рубку головного: користування план відведення лісосіки, ві-
домість переліку дерев, акт огляду місця рубки (або їх ксерокопії). 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: Правила рубок спе-
ціального використання у лісах України; Інструкція по збереженню підросту 
і молодняку господарсько-цінних порід при розробці лісосік в лісах; Наста-
нова по відведенню і таксації лісосік в лісах; прейскурант лісових такс; По-
рядок спеціального використання лісових ресурсів. Документи лісництва. 

У т ж т Л і ї л л м ' ' о т с ш ш ^ ш и е к&ші&лиМі 

ЯЛІ Ц шиЖ 

МґлРІМЇЇ к^ Г / р У ^ 

ЛЧЛГ/7 сШ (ЛшМі-
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2.2. Рубки поліпшення якісного складу та оздоровлення лісів 

Рекомендації по оформленню: 1) описати роботи по одному із видів рубок 
догляду; 2) додати одну технологічну карту, акт перевірки проведення рубок 
догляду з наданням відомостей, акт прийому-здачі лісопродукції, акт відве-
дення лісосіки під санітарну рубку, дефектну відомість (або їх копії); 
3) заповнити таблицю 2. 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: документи лісницт-
ва по рубках догляду за лісом. Книга рубок догляду за лісом. Місячний звіт 
лісництва. Типові норми виробітку на лісогосподарські роботи. Санітарні 
правила в лісах України. 

; і ір 'стплл/х. ншііашймло іМ^сшто ем^лш/ ^ЬІЇ 
оаШк/ ЩЬР/^ШСО ШГ^Щ^рс и^ярщют&Мсржж тт 
(кнтк Ми ґиЛ 
МЛЛиЬ , ^ШаГШІМ /> щОС 

\7 ил^жШі % 

гшт/ж? 

Шгмце; ҐШЯ ШїАлеитгЛ; цщ * 

Чжпілшкр ? к & т р п а м ПАУ к 

ш?) 
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2.3. Лісонасіннєва справа 

Рекомендації по оформленню: Необхідно відвідати ЛНП, ТЛНД, ПЛНД, 
оформити паспорт ПЛНД, ТЛНД, плюсового дерева. Додати календар дозрі-
вання і заготівлі насіння деревно-чагарникових порід лісництва. Описати те-
хнологію роботи шишкосушарки. Оформити паспорт та етикетку партії на-
сіння та акт відбору середнього зразка. Акт перевірки якості насіння (або їх 
ксерокопії). 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: Настанова по лісо-
насіннєвій справі; Збірник держстандартів: "Правила відбору зразків і мето-
ди визначення посівних якостей насіння. Документи лісництва. 

Індивідуальне завдання: привезти в коледж і здати в лабораторію лісових 
культур середній зразок насіння з оформленими документами: копією пас-
порта, етикетки і актом відбору середнього зразка. 

№Шесс> іЬ то Іщ&лШліїМшмл» 

ш^шле ІЩТИ 
_ ш&иЖ (МСаашмм Аако(>с% ; 
' (ііШґоґг яг ЩРЛ ; Ш^Уам^/шиї, 
Оі'аші&к / ШГААЛишЛті СОрОКи 
'аЧильс ги&милАл^Л 

Ш&Щ0! НіШлЛл'Ш шЗл^ 

аш-

и^обгХ? (ШлР 
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2.4. Лісові розсадники 

Рекомендації по оформленню: Додати до звіту: план лісорозсадника і сітку 
сівозміни, паспорт на садивний матеріал, акт технічного приймання робіт в 
посівному відділенні лісорозсадника. Ф.6.,Ф.8. акт техприймання робіт шко-
лах і плантаціях,. Ф.12 польову карту інвентаризації сіянців і укорінених 
живців, Ф.13 польову карту інвентаризації саджанців у школах і плантаціях. 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: Організаційно-
господарський план лісорозсадника. Книга лісового розсадника. Інструкція 
з проектування, техприймання обліку та оцінки якості лісокультурних 
об'єктів № 62 від 8.07.1997р. Документація лісництва по лісорозсаднику. 

>Р ІґІїШ&ґмЛ ШіЛ? 
лл ґ*-, . Л ~ „ . 1А .4. 1/і _ ~ /7 Л- Л . ґ Л П / У 
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2.5. Лісові культури і лісомеліорація 

ИЖк, 
рїима , Ми 
?ММ>м ієлїяА 

аж 

'Л щит 

Рекомендації по оформленню: Виписати з книги лісових культур (Ф.36) 
п'ять типів лісових культур для різних умов місцезростання. Скласти: Про-
ект лісових культур Ф.З. Акт технічного приймання лісових культур Ф.9. 
Польову карту інвентаризації лісових культур Ф.16. і польову карту атестації 
лісових культур Ф.18. Акт переведення лісових культур у вкриті лісовою 
рослинністю землі Ф.22. Описати полезахисні роботи. Проект природного 
поновлення Ф.4. Акт технічного приймання ділянок природного поновлення 
Ф. 10 (або їх ксерокопії). Необхідно вивчити і використати наступні мате-
ріали: Матеріали лісовпорядкування. Особливості вирощування лісових ку-
льтур в Карпатах. Книга лісових культур. Інструкція з проектування техніч-
ного приймання обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів № 62 від 
8.07.1997 р. Документація лісництва по лісових культурах. Правила рубок 
головного користування в лісах Карпат. Інструкція з проектування, техніч-
ного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів № 62 від 
8.07.1997 р. 

У Уор ш 

;шт> 

шрі (Ях<и>і^ ЧШІР Иґ 

УрХМЛІЬ / ми У Ж/ 
'Уьтиі с\ єл<а 
та шар Ш 
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2.6. Лісозахист 

Рекомендації по оформленню: Провести лісопатологічний нагляд. Додати 
листок наземної сигналізації і акт перевірки наземної сигналізації про появу 
шкідників, хвороб і пошкоджень лісу (або їх ксерокопії). 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: Документація ліс-
ництва по захисту. Положення про організацію захисту лісів від шкідників 
та хвороб. 

Індивідуальне завдання з лісозахисту. Студент збирає, оформляє і здає в 
колекцію зразків листя або деревини, які вражені хворобами лісу (у кількості 
не менше 10 шт.). 

и 



2.7. Охорона лісу 

Рекомендації по оформленню: Коротко викласти зміст проекту і плану про-
типожежних заходів лісництва. Додати до звіту акт про пожежу, акт про по-
рушення правил пожежної безпеки в лісах, протокол про лісопорушення 
(якщо такі мали місце). Прийняти участь у ревізії. Додати акт ревізії обходу. 
Описати марки зброї та необхідні документи на право носіння і застосування 
зброї. 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: Положення про 
Державну лісову охорону Проект і оперативно-мобілізаційний план проти-
пожежних заходів лісництва. Інструкція про порядок притягування до від-
повідальності за лісопорушення в лісах. Документи лісництва з лісопору-
шень. Книга реєстрації протоколів про лісопорушення. Документація лісгос-
пу і лісництва. 

12 



2.8. Лісозаготівлі та переробка деревини 

Рекомендації по оформленню: Додати одну технологічну карту на розробку 
лісосіки, акт огляду місця рубки. Технології, що використовуються при роз-
робці лісосік. Скласти таблицю 2. 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: Правила відпуску 
лісу на пні. Книга видачі лісу. Норми виробітку на лісозаготівельні роботи в 
гірських умовах Карпат. Річні і місячні звіти лісництва. Техпромфінплан. 
Наряд-завдання цеху переробки. Місячний звіт лісництва. Типові норми на 
виготовлення ручним способом товарів народного споживання. 

Таблиця 2 
Наявність машин і механізмів 

№ Назва, марка Кількість 
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2.9. Лісові побічні користування 

Рекомендації по оформленню: Додати лісовий квиток на побічні користу-
вання в лісах. Вказати план заготівлі і його виконання, купівельні і відпускні 
ціни, прибутковість. 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: Порядок спеціаль-
ного використання лісових ресурсів. Книга лісових побічних користувань. 
Інструкція про лісові побічні користування. Документація лісництва з побіч-
них користувань і підсобного виробництва. 

іЖЩ^ШІї 
ш^тшаїше.-

й ¥ - > - — ш ^ д и ш р 
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Таблиця 4 
Показники травматизму на - ІА&Шл̂  

Показники 
Роки* 

Показники середнє 
1. Середньорічна кількість робочих 
за звітній період, чол. 

2. Число потерпілих з втратою праці 
на 1 робочій день і більше, чол. £ £ 
3. Число потерпілих зі смертельним 
виходом, чол. 

— - - — 

4. Загальна кількість днів непрацездатності £,9 & 
5. Фінансування заходів з охорони праці, 
грн. 

-5000 сзгжю 
" за останні три роки 

Висновок про стан охорони праці на підприємств^ 

*емлмж>/жшм /А 

3.2. Організація охорони праці у лісництві. 

Рекомендації по оформленню: записати діючі на підприємстві інструкції з 
охорони питання та протипожежної безпеки, заповнити таблицю 4. 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: інструкції з охорони 
праці, щорічний звід лісництва 

игиааширіи ІОЖГЖМА мм 

ни * 
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3. Організація праці на підприємстві 

3.1. Управління виробництвом, штати лісництва по категоріях. 

Рекомендації по оформленню: описати питання змісту підрозділу, заповнити 
таблицю 3. 
Необхідно вивчити і використати наступні матеріали: штатний розпис, мі-
сячний звіт лісництва 

Таблиця З 
Штати лісництва та їх укомплектованість 

№ 
п/п 

Категорія 
штатів Назва посади Всього Вакансії № 

п/п 
Категорія 

штатів Назва посади по плану фактично Вакансії 

1 Керівники: й У 
(ТСшаУшші ЛІЬШСЛАМ £ У - / 

2 Спеціалісти: їЬа - Уйрш^л? / / 
у У 

• і . У 
и ЛРГУ •/ / / е 
< ЧОГОРУШЗ'ЇШМЛМР / / 

'/іїі^тсь 1 

9>СІЬшаги . /иЬмши > £ 
3 Робітники 

ШСІ % 3 
У У Х І ^Ґ—" Ш/ІШ л ^ 
£ зь 

чтх?(лря{ А 
иоол </ у 

А 
4 Інші 

Всього 36 

Висновок про забезпеченість кадрами •рФ^&ї/'ОЛУкР 

і 
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Тема дипломного проекту (роботи) 

Предмет досліджень Ш-Гоя 

Об'єкт досліджень ^гА Щ •ро иа®. 

Завдання на науково-дослідну роботу 

4. йМи^б ̂ с^^сса, 

^ " " Лл-*-*-' бЬ^у-тО 

Науковий керівник £ ^ тп 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

. Юл/й^ ЗкМІлР . 
(І / (прізвище, по батькові, курс, спеціальність, факультет) 0 V 

Проходив виробничу (технологічну, переддипломну) практику в 
Сшмірхш агягкМАОхт ал/)Ош"СРУНРШХЖРШ ̂ каї^ш^Лі Ушіасаш 
"шиїпи^с плсА^; (міи%А о^ л, / / (мдшісир. ^ Ш . ШЧьіиі * 

і (! (назва господарства, підприємства, установи, місце ротташуваиня) 

з Ю МаЛмлР р. по £ м ж м л 9 0. 
Назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлених 

ним умінь і навичок, відношення його до роботи 
/ г е й л г , : Илуглалм, к&сїимее. 

$ иЛіеш а Ь ІААІЄШ МШЖшєршшл исрт 
рдіїЬ^ °шгл Ир^ШР ШіітЬтЮ 

Виконання громадських доручень, контакт з колективом 
ФОИмчАрд. Сслллфемр/^р . бтараш<<Г) . 

ГМЖаііїмп. Сірі ЛІР ШііРНі- к#и>ІЄШ>ШЇ- гшх тл 

Зауваженнялцодо виконання програми практики і організаторських 
здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи 

кл іРлоУ. 

Зауваження фахового характеру Ц£ 

Зауваження дисциплінарного характеру Л г̂ 

Кількість прогулів 0 

Оцінка за практику " 

Дата " ОМЛ/и-Ш 

Керівник господарства 
Підприємства, установи) 

< ' Керівник практики від господ; 
(підприємства, установ (прізвище та ініціали) 



Кутовий штамп 
(підприємства, 
організації, установи) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

студент Сумського національного аграрного університету 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

З курсу факультету агротехнологій та природокористування спеціальності ЛІср̂  
прибув „ Я ™ " 

, установи) 
ьйр 20 / і року до Щ Ч т т и й / и і т ш с ^ х и 1 

0 (назва підприємства, організації, уст 

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі) 
від „ ЬУ " ь л а Л Ш 20 19 року № студент 
зарахований на посаду ЦХіХЖіі їяШ'Ши^ 

(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом) 

^ЮІКхУЮ їі{ 
(штатні посади назвати конкретно) 

Керівникам практики від підприємства (організації, установи) призначено 
ЬС'алу&'ШАІл ьїіЬпиКІіи ^Яаж^Н с- С-

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

Керівник підприємства (організації, установи) 

не. печатка) 

їло* о сй? 
дшмумхю Мриші >Ли$сющ. . 

( ] ' І (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

20 року 
Керівник практики від Сумського національного аграрного університету 

(назва кафедри, циклової комісії) 

( Я , , ^ < С у р ^ ю . а . 
(пщйиб) (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

" " 20 року 


