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2. Мета та завдання виробничої практики 

Виробнича практика – це комплексна технологічно-професійна 

підготовка здобувача вищої освіти, яка проводиться з метою узагальнення і 

вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного об’єкта 

господарювання, оволодіння професійним досвідом та безпосередньої 

практичної підготовки до самостійної трудової діяльності. Під час виробничої 

практики здобувачі вищої освіти повинні навчитись застосовувати на 

виробництві фахові уміння з технологічних і організаційно-економічних 

дисциплін, виконувати організаційні і контрольні виробничі функції, які 

забезпечують реалізацію відповідної технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва, а також на підставі аналізу конкретних умов 

відповідної галузі тваринництва і знання сучасних технологій уміти вибирати 

оптимальні напрями вдосконалення та інтенсифікації технологічного процесу 

виробництва та переробки продукції тваринництва, підвищення продуктивності 

тварин і збільшення обсягів виробництва продукції. 

Виробнича практика передбачає опанування здобувачами вищої освіти 

технології виробництва та переробки усіх видів тваринницької продукції і 

набуття уміння працювати з фактичним матеріалом виробничої діяльності 

підприємства і використовувати його для виконання кваліфікаційних завдань. 

Виробнича практика проводиться відповідно до графіка навчального 

процесу та робочих програм практики в обсязі 4 кредитів (тижнів) в 6 та 8 - му 

семестрі. 

Робоча програма практики розробляється відповідними кафедрами на 

підставі освітньо-професійної програми, розглядається методичною комісією 

факультету і затверджується ректором університету. 

Місце проведення практики визначається наказом ректора. Керівниками 

практики призначаються викладачі випускаючих кафедр, які за своїм фахом 

можуть забезпечити повне формування визначених програмою умінь та 

практичних навичок. 

Здійснювати керівництво виробничою практикою здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня можуть викладачі, які мають науковий 

ступінь доктора чи кандидата наук. 
За результатами проходження практики оформлюється щоденник, звіт, 

інша інформація, які перевіряє і оцінює за зазначеною вище методикою. 

Виробнича практика формує у здобувачів вищої освіти практичні навички 

застосування на виробництві фахових умінь з технологічних і організаційно-

економічних дисциплін, пов’язаних з виробництвом і переробкою тваринницької 

продукції. 

 
 

Мета практики: набути професійних умінь і навичок в організації 

технологічного процесу виробництвамолока і управління ним, придбати 

практичнийдосвіді уміння організаторськоїдіяльностів умовах трудового 



колективумолочнотоварноїферми,промислового комплексу тощо. 
 

3. Результати навчання 

 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ФК7. Здатністьздійснювати контроль технологічнихпроцесівпід час 

виробництва та переробкипродукціїскотарства 

ФК8. Здатністьздійснювати контроль технологічнихпроцесівпід час 

виробництва та переробкипродукціїсвинарства. 

ФК9. Здатністьздійснювати контроль технологічнихпроцесівпід час 

виробництва та переробкипродукціїптахівництва. 

Програмнірезультатинавчання: 

ПРН2.Навчатиспівробітниківпідприємствасучасних та 

новихкомпонентівтехнологічнихпроцесів з виробництва і 

переробкипродукціїтваринництва. 

ПРН5Забезпечитьякістьвиконанняробіт 

ПРН6.Впливати на дотриманнявимог, 

щодозбереженнянавколишньогосередовища. 

ПРН21. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області 
 

Зміст умінь, що забезпечуються: 

- оцінювати екстер’єрно-конституційні особливості великої рогатої худоби 

різних порід і статево-вікових груп; 

- визначати вік худоби по зубах, рогах та інших ознаках, індекси та живу 

масу худоби, брати основні проміри худоби; 

- ідентифікувати родичів великоїрогатоїхудобитахудобу молочних, 

комбінованих та м’ясних порід; 

- визначати вік і живу масу бичків і телиць за першого парування; 

- мітити телят різними способами; 

- оцінювати відтворну здатність та планувати осіменіння, запуск, отелення 

маточного поголів’я; 

- визначати структуру стада та складати щомісячний та річний рух 

поголів’я; 

- розраховувати потребу в кормах та складати раціони; 

- оцінювати таорганізовувати доїння корів з використаннямтехнічного 

обладнання; 

- вести облік кількості та якості молока; 

- оцінювати технологічні та функціональні властивості вимені корів; 

- оцінювати плідників різних порід за якістю нащадків; 

- визначати племінну цінність і реалізаційну вартість племінного 

молодняку; 

- оформляти господарсько-виробничу та зоотехнічну документацію; 

- бонітувати худобу молочних та молочно-м’ясних порід; 



- доїти корів з використанням сучасного технологічного обладнання; 

- вести облік кількості та контроль якості одержаного молока; 

- визначати надій і виробництво молока індивідуального, по групі і по 

стаду; 

- здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних 

операцій і процесів виробництва та отримання якісної продукції; 

- контролювати виконання планів і графіків робіт і завдань з виробництва 

молока і яловичини; 

- контролювати ефективність використання енергетичних і матеріальних 

ресурсів; 

- контролювати дотримання трудової технологічної дисципліни; 

- контролювати використання машин, обладнання та механізмів; 

- здійснювати контроль за дотриманням правил охорони праці і пожежної 

безпеки; 

- контролювати дотримання екологічних вимог у виробництві та переробці 

продукції скотарства; 

- визначати і планувати ріст худоби, що вирощується на м’ясо; 

- розрахувати витрати кормів на одиницю приросту; 

- комплектувати поголів’я промислових комплексів з вирощування 

молодняку ВРХ на м’ясо та відгодівельних підприємств; 

- забезпечувати ритмічність і циклічність виробництва яловичини; 

- оцінювати стан вгодованості худоби, динаміку живої маси, енергію росту 

та показники абсолютного та відносного приросту; 

- організовувати та проводити забій тварин, оцінювати післязабійну м’ясну 

продуктивність; 

- реалізовувати худобу згідно з вимогами Держстандарту; 

- визначати топографію органів туші худоби; 

- оформляти супровідну документацію на худобу та доставляти її на 

переробку з мінімальними втратами 

- здійснювати здачу-приймання худоби на переробку з максимальним 

економічним ефектом; 

- організовувати годівлю, утримання і догляд за молодняком у різні 

технологічні та вікові періоди; 

- складати циклограму руху поголів’я на комплексі. 
 

Технологія спеціалізованого м’ясного скотарства 

Мета практики: набути професійних умінь і навичок в оцінюванні 

природно- кліматичних, економічних і виробничих умов конкретного 

господарства і виборі оптимальної технології м’ясного скотарства; 

організовувати технологічні з догляду, утримання, годівлі, обслуговування і 

відтворення м’ясної худоби; запроваджувати різноманітні заходи з метою 



максимально повної реалізації генетичного потенціалу великої рогатої худоби 

спеціалізованих м’ясних порід у господарствах різних розмірів і форм 

власності. 

Зміст умінь, що забезпечуються: 

- оцінювати екстер’єрно-конституційні особливості м’ясної худоби різних 

порід і статево-вікових груп; 

- оцінювати відтворну здатність та планувати сезонне і цілорічне 

парування (осіменіння), отелення маточного поголів’я; 

- визначати структуру стада та складати річний рух поголів’я; 

- оцінювати і планувати ріст та розвиток тварин у різні періоди онтогенезу; 

- визначати походження тварин і прогнозувати їх продуктивність; 

- визначити основні та додаткові ознаки добору тварин та їх племінну 

цінність за фенотипом (абсолютні та відносні показники); 

- визначати племінну цінність тварин за якістю нащадків; 

- розраховувати рівень ремонту стада; 

- проводити генеалогічне і виробниче групування стада; 

- складати план підбору та контролювати його виконання; 

- встановлювати загальне статеве збудження, тічку і охоту самок; 

- застосовувати різні способи стимуляції та синхронізації охоти самок; 

- організовувати підсисне вирощування телят (вільний, режимний, 

скорочений підсис); 

- мітити телят різними способами; 

- визначати вік і живу масу телиць за першого осіменіння; 

- визначати та оцінювати молочну продуктивність корів; 

- оцінювати стан вгодованості худоби; 

- складати раціони годівлі худоби на різні пори року та за різних систем 

утримання; 

- моделювати технологічнийпроцес виробництва яловичини ум’ясному 

скотарстві; 

- організовувати вирощування ремонтних і надремонтних телиць; 

- використовувати «разових» корів; 

- організовувати інтенсивну відгодівлю і нагул м’ясного молодняку; 

- організувати утримання, догляд і годівлю маточного стада; 

- визначати топографію органів туші худоби; 

- оформити супровідну документацію на худобу та доставляти її на 

переробку з мінімальними витратами; 

- здійснювати здачу-приймання худоби на переробку з максимальним 

економічним ефектом; 

- організовувати та проводити забій тварин, оцінювати післязабійну м’ясну 

продуктивність; 

- реалізовувати худобу згідно з вимогами Держстандарту 



- розраховувати технологічні параметри спеціалізованих м’ясних ферм для 

господарств різних розмірів і різної форми власності. 

 

Технологія виробництва продукції свинарства 

Мета практики: набути професійних умінь і навичок в організації 

технологічного процесу виробництва продукції свинарства і управління ним, а 

також практичного досвіду і уміння організаторської діяльності в умовах трудового 

колективу товарної свиноферми, промислового комплексу. 

Зміст умінь, що забезпечуються: 

- оцінювати екстер’єрно-конституційні особливості свиней різних порід і 

статево-віковихгруп; 

- оцінювати відтворну здатність та планувати осіменіння та 

опоросисвиноматок; 

- визначати структуру стада свиней та складати щомісячний і річний 

рухпоголів’я; 

- проводити мічення свиней, облік поголів’я тапродуктивності; 

- брати основні параметри свиней та вимірювати прижиттєву 

товщинушпигу; 

- проводити бонітування свиней різних виробничихгруп; 

- оцінювати плідників і свиноматок за якістю нащадків; 

- розробляти схеми добору і підбору за чистопородного розведення 

ісхрещування; 

- планувати обсяги виробництва свинини та організовувати 

відгодівлюсвиней; 

- розраховувати технологічні показники свинарськогокомплексу; 

- контролювати технологічний процес виробництвасвинини; 

- розраховувати потребу в кормах, складати раціони та організовувати 

годівлю тварин; 

- оформляти супровідну документацію на худобу та доставляти її на 

переробку з мінімальнимивтратами; 

- здійснювати здачу-приймання свиней напереробку; 

- контролювати всі параметри технологічного процесу первинної 

переробки свиней; 

- розраховувати вихід м’ясної і сальноїпродукції; 

- оцінювати якість м’яса та побічноїпродукції; 

- здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних 

процесів і операцій виробництва та отримання якісноїсвинини; 

- контролювати виконання планів і графіків робіт і завдань з 

виробництвасвинини; 

- контролювати ефективність використання кормів, енергетичних та інших 

матеріальнихресурсів; 



- контролювати дотримання трудовоїдисципліни; 

- контролювати дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві; 

- контролювати дотримання екологічнихвимогувиробництвіпродукції 

свинарства. 

 

Технологія виробництва продукції вівчарства 

Мета практики: набути професійних умінь і навичок в організації 

технологічного процесу виробництва продукції вівчарства і управління ним, а 

також практичного досвіду й уміння організаторської діяльності в умовах 

трудового колективу вівцеферми. 

Зміст умінь, що забезпечуються: 

- оцінювати екстер’єрно-конституційні особливості овець різних порід та 

статево- віковихгруп; 

- оцінювати відтворювальну здатність та планувати осіменіння і ягніння 

маточногопоголів’я; 

- визначати структуру стада та складати щомісячний і річний рухпоголів’я; 

- розраховувати потребу в кормах та складати раціони, організовувати 

годівлю і випасанняовець; 

- класувати і сортувати вовну, визначати вихід чистого волокна та 

реалізаційну цінувовни; 

- сортувати шкурки каракульських і смушкових овець за типами завитків 

та їх особливостями; 

- сортувати овчини та визначати реалізаційнуціну; 

- оцінювати за прижиттєвими і післязабійними показниками м’ясну 

продуктивність овець, визначати реалізаційну цінубаранини; 

- розрізняти овець тонкорунного, напівтонкорунного, напівгрубововнового 

та грубововнового виробничих напрямів, оцінювати їх за будовою руна, 

особливостями екстер’єру, показниками співвідношення елементарних волокон 

у вовні, забарвленням покривного волосу руна та іншимиознаками; 

- бонітувати овець за якісними і кількісними показниками основних видів 

продуктивності тварин, визначати клас та виробниче призначення молодняку 

овець; 

- оцінювати і порівнювати продуктивність нащадків від різних баранів-

плідниківза якісними та кількісними показниками основних видів 

продуктивностіовець; 

- здійснювати мічення овець, враховувати індивідуальну 

продуктивністьтварин; 

- розраховувати, організовувати та технологічно здійснювати систему 

утримання і догляд овець різних статевих і віковихгруп; 



- організовувати та проводити стрижку овець, їх купання, забій ягнят для 

отримання смушків, консервування і вичинку шкур, забій овець на м’ясо, 

первинну обробку туш, консервування, збереження і промислове 

використанняовчин; 

- розраховувати обсяг та економічну ефективність виробництва вовни, 

смушків, овчин, молока та баранини за різних природних і господарських умов 

та динаміки світового ринку продукціїовець; 

- здійснювати контроль за дотриманням технології виробництва та 

переробки продукції вівчарства, виконанням планів і графіків робіт на 

вівцефермах, ефективного використання кормів та інших матеріальних ресурсів, 

трудової дисципліни, охорони праці, пожежної безпеки та екологічних вимог 

навиробництві. 

 

Технологія виробництва продукції птахівництва 

Мета практики: набути професійних умінь і навичок в організації 

технологічного процесу виробництва продукції птахівництва і управління ним, 

а також  практичного досвіду й уміння організаторської діяльності в умовах 

трудового колективу птахоферми, птахофабрики. 

Зміст умінь, що забезпечуються: 

- оцінювати птахів різних видів за показниками екстер’єру; 

- визначати індивідуальну і групову яєчну продуктивність та її 

компоненти; 

- оцінювати несучок і самців за відтворними якостями; 

- визначати співвідношення самців і самок у стадах птахів різних видів за 

природного парування та штучного осіменіння; 

- проводити бонітування птахів та оформляти бонітувальні документи; 

- визначати якість інкубаційних яєць птахів різнихвидів; 

- оцінювати якість добового молодняку та проводити сортування його 

застаттю; 

- організовувати вирощування ремонтного молодняку яєчних і м’ясних 

порід птахів; 

- організовувати вирощування на м’ясо молодняку – бройлерів птахів 

різнихвидів; 

- визначати ґатунок і категорію яєць і тушок та вгодованість курчат-

бройлерів, індиків, качок, гусей, цесарок,перепелів; 

- здійснювати контроль за дотриманням технологічних процесів і операцій 

виробництва та отримання якісної продукціїптахівництва; 

- контролювати виконання планів і графіків робіт наптахофермах; 

- контролювати ефективність використання кормів, енергетичних та інших 

матеріальнихресурсів; 



- забезпечувати контроль за дотриманням трудової дисципліни 

навиробництві; 

- забезпечувати дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві; 

- контролювати дотримання екологічних вимог навиробництві. 

 
Конярство 

Мета практики: набути професійних умінь і навичок в організації 

технологічного процесу розведення, вирощування і використання коней, 

виробництва продукції конярства, а також практичного досвіду й уміння 

управлінської та організаторської діяльності в цій галузі. 

Зміст умінь, що забезпечуються: 

- оцінювати екстер’єрно-конституційні особливості коней різних порід та 

статево-вікових груп; 

- визначати масті, відмітини, прикмети та інші властиві коням ознаки; 

- визначати якість руху коней та вадиалюру; 

- визначати структуру табуна, організовувати пробу та парування кобил, 

складати щомісячний і річний рухпоголів’я; 

- контролювати перебіг жеребності, визначати строки вижереблення, 

надавати допомогу новонародженим, контролювати розвиток молодняку; 

- розраховувати потребу в кормах, складати раціони, організовувати 

годівлю, напування та випасання коней; 

- визначати розміри упряжі й підков, денне навантаження та норму 

виробітку, робочі показникиконя; 

- проводити оцінку і відбір коней за результатами іподромнихвипробувань; 

- оцінювати жеребців і кобил за якістюнащадків; 

- проводити бонітуванняконей; 

- складати родоводи коней, вести документацію зоотехнічного та 

виробничогообліку; 

- визначати молочну продуктивність кобил залактацію; 

- виготовляти закваски для кумису та організовувати його виготовлення; 

- оцінювати вгодованість коней, забійніякості; 

- реалізовувати коней згідно з вимогами стандарту; 

- визначати племінну цінність і реалізаційну вартість 

племінногомолодняку; 

- здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних 

операцій і процесів розведення та використанняконей; 

- розраховувати обсяг та економічну ефективність вирощування та 

використанняконей; 

- здійснювати контроль за дотриманням технології вирощування та 

експлуатації коней, ефективного використання кормів, матеріальних ресурсів, 



дотриманням трудової дисципліни, охорони праці, пожежної безпеки та 

екологічних вимог навиробництві. 

 

Технологія переробки молока івиробництва молочнихпродуктів 

Мета практики: набути професійних умінь і навичок в організації 

технологічного процесу переробки молока, виробництва молочних продуктів, а 

також практичного досвіду й уміння управлінської та організаторської діяльності в 

умовах трудового колективу молокопереробного підприємства. 

Зміст умінь, що забезпечуються: 

- ознайомлення із сучасними машинами і механізмами з переробки молока 

і включення їх в технологічнийпроцес; 

- розраховувати потужність і потребу в технологічному обладнанні, холоді 

та пари для прифермськоїмолочарні; 

- проводити розрахунок технологічних процесів виготовлення 

цільномолочних продуктів та оцінки якості готовоїпродукції; 

- проводити розрахунок технологічного процесу виготовлення вершкового 

масла різними способами та його якіснуоцінку; 

- проводити розрахунок виходу основної та побічної продукції за 

переробки молока на виготовлення твердих сирів та встановлювати його 

сортність за комплексом показників; 

- проводити розрахунок виходу молочних продуктів і давати оцінку їх 

якості; 

- розраховувати і організовувати технологічний процес виробництва: 

• цільномолочної продукції (питне молоко, вершки,сметана), 

• вершковогомасла, 

• твердих і м’якихсирів, 

• молочнихконсервів, 

• морозива, 

• казеїну; 

- оцінювати якість молочноїпродукції; 

- проводити пакування і зберігання молочноїпродукції. 

 

Технологія переробки м’яса і виробництва м’яснихпродуктів 

Мета практики: набути професійних умінь і навичок в організації 

технологічного процесу переробки м’яса, виробництва м’ясних продуктів, а також 

практичного досвіду й уміння управлінської та організаторської діяльності в 

умовах трудового колективу м’ясопереробногопідприємства. 

Зміст умінь, що забезпечуються: 

- ознайомлення із сучасними машинами і механізмами з переробки м’яса і 

включення їх в технологічнийпроцес; 



- контролювати всі параметри технологічного процесу первинної 

переробки худоби з метою недопущення втрат маситуші; 

- розраховувати вихід м’яса, субпродуктів, жиру-сирцю і шкури та 

організовувати їх первиннупереробку; 

- оцінювати свіжість м’яса органолептичними і лабораторнимиметодами; 

- проводити розрахунок виходу основної продукції за переробки м’яса та 

втрати сировини; 

- розраховувати і організовувати технологічний процес виробництва: 

• ковбаси, 

• натуральних м’яснихвиробів, 

• м’яснихнапівфабрикатів, 

• м’яснихконсервів; 

- організовувати переробку продуктів забоютварин; 

- проводити оцінку якості м’яса і м’яснихпродуктів; 

- організовувати пакування і зберігання м’ясних продуктів. 

 

Технологія переробки продукціїптахівництва 

Мета практики: набути професійних умінь і навичок в організації 

технологічного процесу переробки м’яса, виробництва м’ясних продуктів, а 

також практичного досвіду й уміння управлінської та організаторської 

діяльності в умовах трудового колективу м’ясопереробного підприємства. 

Зміст умінь, що забезпечуються: 

- контролювати всі параметри технологічного процесу первинної 

переробки різних видів птиці з метою недопущення втрат маситушок; 

- розрахувати вихід м’яса, потрухів та організувати їх первиннупереробку; 

- оцінювати якість м’яса органолептичними і лабораторними методами; 

- проводити розрахунок виходу основної продукції за переробки м’яса 

різних видів птиці та втратисировини; 

- розраховувати і організовувати технологічний процес виробництва: 

• натуральних м’яснихвиробів; 

• ковбаси з пташиногом’яса; 

• м’яснихконсервів; 

• м’яснихнапівфабрикатів; 

- проводити оцінку якості м’яса і м’яснихпродуктів; 

- визначати якість інкубаційних яєць курей, індиків, качок, цесарок 

іперепелів; 

- створювати оптимальні умови зберіганняяєць; 

- проводити їх передінкубаційну обробку та інкубування згідно з певними 

схемами та графіками; 

- контролювати процес інкубаціїяєць: 



- визначати сорт і категорію яєць і тушок та вгодованість курчат-

бройлерів, індиків, качок, цесарок,перепелів; 

- проводити маркування і пакування харчовихяєць; 

- розраховувати і організовувати технологічний процес виробництва 

яєчного порошку імеланжу; 

- проводити оцінку якості яєчних продуктів, їх пакування ізберігання; 

- організовувати технологічний процес первинної обробки пухо-

перовоїсировини. 

 

Охорона праці у виробництві та переробці продукціїтваринництва 

Мета практики: набути професійних умінь і навичок в організації 

безпечних умов праці та управлінні охороною праці у тваринництві та за 

переробки тваринницької продукції. 

Зміст умінь, що забезпечуються: 

- забезпечувати оптимальні та безпечні умови праці на робочих місцях у 

відповідності до діючого законодавства; 

- визначати потенційні шкідливі та небезпечні виробничі фактори 

(ШВФ,НВФ); 

- організовувати оперативний контроль за станом умов праці впідрозділах; 

- організовувати та проводити навчання підлеглих на рівні інструктажів на 

робочихмісцях; 

- організовувати та проводити розслідування нещасних випадків 

навиробництві; 

- оформляти акт Н-1 та визначати показники травматизму (Кч, Кв, Кн) для 

конкретних умов на основі даних щодо травматизму та кількостіпрацівників; 

- розробляти профілактичні заходи та пропозиції в колективний договір 

підприємства; 

- оцінювати відповідність санітарно-гігієнічних умов праці до діючихнорм; 

- давати обґрунтування раціональним методам нормалізації умовпраці; 

- оцінювати умови праці за шкідливимифакторами; 

- визначати категорію важкості умов праці (за 6-бальною шкалою); 

- вибирати заходи обмеження надходження шкідливих речовин у 

повітряробочої 

- зони; 

- підбирати для конкретного робочого місця засоби

 колективного та 

- індивідуального захисту відповідно до наявних шкідливих виробничих 

факторів (ШВФ) та режим роботи в цихумовах; 

- організовувати і проводити навчання з охорони праці посадових осіб і 

спеціалістів; 

- організовувати медичніогляди; 



- контролювати дотримання норм робочого часу; 

- створювати безпечні умови праці працівників у технологічному процесі 

виробництва та переробки продукціїтваринництва. 

 

СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

До складу звітної документації обов'язково повинні входити такі 

матеріали: 

- посвідчення про відрядження, завірене печатками деканату і 

господарства, з датами прибуття і вибуття; 

- характеристика з місця проходження практики, підписана керівником 

практики на виробництві та завірена керівником господарства (з печаткою 

господарства); 

- звіт про проходження практики. Звіт повинен містити вступ, основну 

частину, висновки, пропозиції, додатки. 

Загальний обсяг звіту повинен складати не менше 40 сторінок друкованого 

тексту. 

Ведення щоденника 

 

Під час практики студент кожного дня веде щоденник, в якому записує 

всю роботу, виконану ним за період практики, її об’єм, характеристику, виявлені 

недоліки та пропозиції з покращення того або іншого виробничого циклу. 

Щоденник ведеться за установленою нормою яка прийнята в університеті. 

В щоденник вкладаються копії усіх форм первинного зоотехнічного і 

племінного обліку, з якими студент працював підчас практики. Щоденник 

завіряється щотижнево підписом керівника практики і в кінці ставиться підпис 

керівника господарства, керівника практики і затверджується печаткою. 

По закінченні практики студент пише звіт. 

Звіт повинен бути написаний до кінця практики, підписаний керівником 

практики від підприємства і затверджений печаткою. Протягом 10 днів після 

закінчення практики студент повинен здати щоденник, характеристику і звіт на 

кафедру. 

 

Захист і оцінка звіту 

 

Захист звіту з практики з диференційованою оцінкою проводиться на 

засіданні кафедри, на якій студент виконує випускну роботу. Під час захисту 

студент коротко викладає зміст звіту, оголошує висновки і пропозиції 

виробництву щодо покращення технології ведення галузі тваринництва і рівня 

господарської діяльності, відповідає на запитання членів комісії. 

При оцінюванні практики комісія перевіряє наявність усіх необхідних 

документів, набуті студентом практичні навики, повноту викладення 

програмних питань у щоденнику, оформлення звіту, аргументованість висновків 

та пропозиції виробництв 



Результати захисту звітів оформлюються протоколом, оцінка 

виставляється в залікову книжку студента. 

При невиконанні програми практики, одержанні негативного відгуку 

керівником від господарства студент проходить практику вдруге або 

відраховується з університету. 

Для діагностування рівня знань студентів використовується Європейська 

Кредитно- Трансферна Система ( ECTS) за 100 бальною шкалою оцінки. 

 
6. Структура виробничої практики  

 

Найменування 

завдання 

Рекомендації щодо 

виконання 

Результат Строк виконання 

Ознайомлення з 

підприємством, 

інструктажі з техніки 

безпеки 

Засвоїти структурні 

підрозділи 

підприємства, їх 

функції 

Розділ звіту  1-й тиждень 

Ознайомлення з 

робочим місцем 

практики, 

обладнанням та 

матеріалами, 

правилами техніки 

безпеки  

Звернути увагу на 

використання 

сучасних приладів, 

інструментів, 

обладнання  

Розділ звіту 1-й тиждень 

Участь у виконанні 

робіт за місцем 

практики 

Звернути увагу на 

використання 

сучасних методів та 

прийомів у роботі  

Розділ звіту 2-й-3-й тижні 

Екскурсії по іншим 

об’єктам бази 

практики 

Використати поради 

керівника практики 

Розділ звіту 2-й-3-й тижні 

Виконання 

індивідуального 

завдання  

Використати поради 

керівника практики 

Розділ звіту 4-й тиждень 

Написання та 

оформлення звіту  

Згідно структури 

звіту  

Оформлений звіт 4-й тиждень 

 
7. Теми практичних занять  

Не передбачено навчальним планом 
 

8. Теми лабораторних занять  

Не передбачено навчальним планом 
 

9. Індивідуальні завдання  

Визначаються керівником практики та 

 
10. Критерії оцінювання результатів навчання 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Типового положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів 

Луганського національного аграрного університету (посилання на сайті ЛНАУ - 

https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf). 



11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання  

 

Контроль за роботою студентів під час практики здійснює керівник практики від 

кафедри екології та безпеки життєдіяльності, завідувач кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності, декан факультету/директор ННІ. При виставленні диференційованої оцінки 

студенту враховується рівень теоретичної підготовки майбутнього еколога, якість виконання 

завдань практики, рівень оволодіння професійними вміннями і навичками, акуратність, 

дисциплінованість, якість оформлення документації та час її подання. Підведення підсумків 

практики Практика вважається студентом виконаною за наявності: 

- звіту практики (з печаткою на титульному аркуші і розписом керівника від бази 

практики), оформленого згідно вимог;  

- щоденника з результатами проведених робіт разом з відгуком керівника практики від 

виробництва;  

- захисту звіту та отримання заліку.  

Захист звіту про проходження практики Після закінчення терміну практики студенти 

звітують про виконання програми та індивідуального завдання, що відбувається у формі 

подання письмового звіту, оціненого спочатку керівником від бази практики. Письмовий звіт 

разом з іншими документами, установленими в університеті (щоденник, характеристика та 

інше), подається на рецензування керівникові практики від університету. На залік з 

виробничої практики студент має подати весь пакет документів, передбачених робочою 

програмою практик и(щоденник практики, результати виконання індивідуального завдання, 

письмовий звіт про проходження практики тощо). Оформлюється звіт відповідно до вимог, 

встановлених керівником університету. Звіт про практику(з диференційованою оцінкою) 

студент захищає на засіданні комісії, призначеної завідувачем кафедри. До складу комісії 

можуть входити: декан, завідувач кафедри, керівники практики від університету, а коли це 

можливо, від баз практики. Комісія приймає залік у терміни, визначені наказом про практику, 

але це має відбутись не пізніше ніж протягом десяти днів після її закінчення.  

Диференційована оцінка за виробничу практику вноситься в заліково екзаменаційну 

відомість, індивідуальний навчальний план (залікову книжку) студента. У разі отримання 

незадовільної оцінки під час складання заліку студенту надається право проходження 

практики повторно та після належного доопрацювання звіту й індивідуального завдання 

надається можливість скласти залік вдруге. Отримання незадовільної оцінки з практики вже 

під час ліквідації заборгованості перед комісією означає відрахування студента з 

університету. 
вже під час ліквідації заборгованості перед комісією означає відрахування студента з університету 

 
№ Вид контролю Бали 

1 Виконання завдань практики 50 

2 Оформлення звіту 20 

3 Виступ з доповіддю на захисті практики  10 

4 Презентація результатів 10 

5 Відповіді на запитання 10 

ВСЬОГО  100 

 
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна  

Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 шт.,  

Програмне забезпечення Windows 10, Office 365) 

 Проектор Acer X1123HP (2020 р.) 1 шт.  

Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 шт. 
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