
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Спеціальність 206 – Садово-паркове господарство 

ОПП Садово-паркове господарство 

 

«Допускається до захисту» 

Зав. кафедри садово-паркового господарства 

_______________________________ 

доктор с.-г. наук, доцент А.Б. Марченко 

«____»_________________20___ року 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ-ЗВІТ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

на____________________________________________ 

(вказати підприємство/базу практики) 

 

Виконав (ла):  _________________________ 

__________________________________ 

 

Науковий керівник:  _________________________ 

_________________________ 

 

Керівник підприємства:  _________________________ 

_________________________ 

 

Біла Церква 

20___ 



2 
 

УДК 378.091.214(047.3) 

Затверджено на засіданні 

науково-методичної комісії БНАУ 

Протокол № 8 від 24.06.2021 року 

 

 

Укладачі: Марченко А.Б., д-р с.-г. наук, доцент; Іщук Л.П., д-р біол. наук, доцент; 

Роговський С. В., Олешко О. Г., кандидати с.-г. наук, доценти; Крупа Н. М., 

Масальський В.П., кандидати біол. наук, доценти; Жихарева К.В., Струтинська Ю.В., 

асистенти. 

 

Відповідальна за випуск: Марченко А.Б., д-р с.-г. наук, доцент. 

Робочий зошит звіт про проходження виробничої практики / уклад. А.Б. Марченко 

та ін.; за заг. ред. доц. А.Б. Марченко. Біла Церква, 2021.  с. 

 

 

Робочий зошит з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання результатів 

виробничої практики здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 

206 – Садово-паркове господарство денної та заочної форми навчання. Викладено 

процедуру й методику написання звіту про проходження виробничої практики, зразки 

супровідних документів, що сприятиме якісному виконанню й успішному захисту робіт. 

 

 

 

Рецензенти: Грабовський М.Б., д-р с.-г. наук, професор;  

          Карпук Л.М., д-р с.-г. наук, професор. 

 

 

 

 

© БНАУ, 2021 

 



3 
 

ЗМІСТ 

 

ЗАВДАННЯ НА ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ 

РОЗДІЛ 1. Загальна  характеристика  підприємства (організації) бази 

виробничої практики……………………………………………………………. 

РОЗДІЛ 2.  Грунтово-кліматичні умови території…………………………… 

РОЗДІЛ 3. Графічні матеріали…………………………………………………. 

РОЗДІЛ 4. Аналіз рослинності………………………………………………… 

РОЗДІЛ 5. Аналіз технології вирощування садивного матеріалу та догляду за 

насадженнями в даному господарстві …………………………………………… 

Висновки і пропозиції ………………………………………………………….. 

Використана література  ………………………………………………………….. 

Характеристика студента з місця проходження практики……………………… 

Календарний план-графік (щоденник) проходження виробничої практики…... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Агробіотехнологічний факультет 

Кафедра садово-паркового господарства 

першого бакалаврського рівня  

спеціальності 206 – Садово-паркове господарство 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 
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ЗАВДАННЯ 

НА ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ 
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6.  Дата видачі завдання_________________ 20____ р.  

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

 

Назва етапів роботи 

Строк 

виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1 Оформлення договору про проходження 

виробничої практики 

  

2 Організаційні питання оформлення на 

підприємстві, настановча лекція, інструк-

таж із техніки безпеки,  розподіл по 

робочих місцях 

  

3 Робота на робочих місцях в підрозділах 

підприємства. Виконання індивідуальних 

завдань. 

  

4 Збір матеріалів для дипломного 

проєктування 

  

5 Оформлення, здача і рецензування звіту.   

6 Захист звіту з виробничої практики.   

 

Студент  __________________________________ 

підпис 

 

Науковий керівник виробничої практики___________________________ 

підпис 
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РОЗДІЛ 1. Загальна  характеристика  підприємства (організації) 

бази виробничої практики 

 Показник  

1 Повна назва 

 

 

2 Місце розташування, адреса  

3 Географічні координати  

4 Санітарно-гігієнічна 

характеристика району 

 

5 Історія  підприємства 

 

 

6 Стилістичні  особливості  і  

характеристика об’єкта 

 

7 Спеціалізація  виробництва 

 

 

8 Наявні трудові ресурси  та  їх  

використання 

 

 

9 Організація  і  структура  

виробництва 

 

 

10 Фінансова характеристика 

підприємства 

 

 

11 Економічні зв’язки 

 

 

12 Перелік  машин  та механізмів,  

які  використовують  під  час  

технологічних процесів 
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РОЗДІЛ 2.  ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ 

№ Показник  

1 Кліматична зона  

2 Зона морозостійкості  

3 Тип грунту  

4 Рельєф  

5 Дата весняних заморозків  

6 Дата осінніх заморозків  

7 Напрям вітру  

 

№  

Показник 

Місяць/декада  

Середнє    

         

Температурні показники, оС 

1 Середньодобова температура 

грунту (tсер), оС 

          

2 Середньодобова температура 

повітря (tсер), оС  
          

3 Мінімальна температура 

повітря (tсер), оС 
          

4 Максимальна температура 

повітря (tсер), оС 
          

5 Активна температура 

(САТ>5 оС) 
          

6 Активна температура 

(САТ>10 оС) 
          

7 Ефективна температура 

(СЕТ>5 оС) 
          

8 Ефективна температура 

(СЕТ>10 оС) 
          

Вологозабезпечення 

9 Кількість опадів, мм            

10 ВВП, %           

11 ГТК           
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РОЗДІЛ 3. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Ситуаційний план – це частина  плану,  де  відображені межі об’єкта, 

умови місцезнаходження.  

Фотофіксація – знімки з місцезнаходження об’єкта. 

 Генеральний план – зазвичай, виконують у масштабі 1:500 або 1:200 

на основі опорного плану, тут зображають наявні насадження, рослинні 

композиції, малі архітектурні форми. На поля креслення наносять: 

експлікацію, умовні позначки, розу вітрів, техніко-економічні показники 

зовнішнього благоустрою та озеленення і специфікацію малих архітектурних 

форм та елементів художньо-декоративного оформлення.  

Розбивкове креслення – виконуютя на основі генплану для розбивки 

доріжок, майданчиків, басейнів, малих архітектурних форм, інших елементів 

планування на місцевості.  

Дендрологічний план – креслення в масштабі Генерального плану, на 

якому крім споруд (будівель, водойм, доріжок і майданчиків) умовно 

позначають дерева та кущі, квітники,  клумби,  газони,  доріжки,  показують  

обриси  масивів,  куртин, поодиноких насаджень. Для квітників, клумб і 

рокаріїв складають окремі детальні плани.  

Графічний матеріал є обов’язковим до виконання під час 

проходження виробничої практики. Представляти свої напрацювання студент 

може на аркушах формату А1,  заохочується  виконання  ілюстративного  

матеріалу за допомогою комп’ютерних графічних програм. До захисту 

допускаються роботи  виконані  вручну. Також студент може презентувати  

графічні розробки, підготувавши презентацію, а графічні роботи розмістити в 

Додатку звіту у вигляді підшитих креслень формату А2 чи А3.  

 


