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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИМОГИ

Завершальним

етапом

навчання

при

підготовці

фахівця

освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 201 - «Агрономія» є підготовка
дипломної роботи та її захист.
Позитивна оцінка з Державного кваліфікаційного іспиту та успішний захист
дипломної роботи є підставою для присвоєння випускникові освітньо-професійного
рівня «Бакалавр» кваліфікації «Технолог з агрономії» з видачею йому диплома
державного зразка.
Дипломна робота бакалавра агрономічного напряму - це самостійна творча
праця аналітичного і розрахункового характеру, що виконана після виробничої
практики на

інформативних

матеріалах

виробництва

в галузі рослинництва

конкретного сільськогосподарського підприємства різних форм власності, а також за
наслідками впровадження результатів наукових досліджень випускної кафедри із
застосуванням одержаних за період навчання знань.
Вона повинна засвідчити рівень професійно-теоретичної та технологічної
підготовки випускників, їх здатність виконувати професійні виробничі функції і
стандартні завдання фахової агрономічної діяльності. Якщо студент володіє
інформацією про проведену ним експериментальну науково-дослідну роботу, він
може використати її для підтвердження і пояснення результатів виробничої діяльності
господарства - місця його практики.
Дипломна робота бакалавра повинна відповідати наступним вимогам:
-

робота має бути актуальна для агровиробництва;

-

відповідати інформації щодо реальних умов виробництва з аналітичною оцінкою
відповідності фактичних технологій прогресивним;

-

наявності наукового пояснення описаних у роботі явищ, процесів, у т.ч. і
одержаних автором;

-

містити логічні узагальнення та висновки, переконливі аргументи на підставі
використання математичних критеріїв;

-

мати обґрунтовані практичні рекомендації виробництву;

-

лаконічності формулювань у тексті;
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- у роботі не повинно бути тексту, переписаного з підручників та інших посібників,
а лише аналіз і посилання на літературні джерела, з яких взяті відповідні матеріали,
думки, висновки;
-

оформлення роботи має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 «Документація, звіти
у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

-

дипломна робота повинна бути написана українською мовою.
До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які повністю виконали

навчальний план. За достовірність інформації у дипломній роботі та сформульовані
висновки і рекомендації відповідає її автор.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета переддипломної практики -

систематизація

набутих за період

навчання у ЗВО знань та засвідчення навичок щодо кваліфікованої оцінки
фактичних технологій у галузі рослинництва і вирішення завдань стандартного
характеру відповідно до професійного спрямування, пов’язаних з впровадженням
рекомендованих технологій у виробництво.
Основні завдання переддипломної практики:
-

розвиток навичок самостійної роботи, закріплення та поглиблення теоретичних
і практичних знань;

-

набути вміння систематизувати та аналізувати літературу з питань, що вивчаються;

-

набути вміння формулювати завдання, вибирати методи його виконання і
шляхи реалізації у конкретних виробничих умовах;

-

демонструвати навички і володіти методикою господарської, екологічної та
економічної оцінки технологій у рослинництві.
Конкретні теми дипломних робіт визначають колективи випускових кафедр на

підставі навчальних програм і тематики їх науково-дослідних робіт, містити
культуру, яку обрано для аналізу технології її вирощування і назву господарства.
Подану кафедрами тематику дипломних робіт розглядає і затверджує Вчена
рада факультету. Тематика дипломних робіт оновлюються кожен рік на 20 %.
Здобувачам вищої освіти надається право самостійно обрати тему дипломної
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роботи, узгодивши свій вибір з випусковою кафедрою. Теми дипломних робіт
студента за його особистою письмовою заявою і поданням відповідної випускової
кафедри затверджується наказом ректора ЗВО.
Враховуючи

специфіку

освітньому процесі і при

об’єктів

вивчення

окремими

кафедрами

в

виконанні ними науково-дослідної роботи, тематика

дипломних робіт бакалавра з агрономії може бути присвячена поглибленому
вивченню і розв’язанню наступних питань у межах узагальненої теми:
- аналіз

систем

землеробства

або

окремих

його

ланок

у

конкретному

господарстві,
- аналіз сортів і гібридів польових, овочевих і плодових культур, їх адаптивності
до умов господарства;
- аналіз строків, норм та способів сівби (садіння) польових і овочевих культур та
їх впливу на врожайність залежно від умов вирощування;
- аналіз застосування добрив, біопрепаратів, препаратів для захисту рослин від
стресів та їх впливу на врожайність;
- аналіз конструкцій насаджень плодових культур та їх впливу на врожайність;
- аналіз ефективності систем захисту сільськогосподарських культур в умовах
конкретного господарства.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Організація переддипломної (виробничої) практики здійснюється згідно з
«Положенням про проведення практик студентів ТДАТУ» та цією програмою.
Тривалість практики 3 тижні, відповідно до графіку навчального процесу.
Місцями

проведення

практики

є

навчальні

аудиторії,

лабораторія

моніторингу якості ґрунтів і продукції рослинництва, провідні господарства з
агрономічного напряму.
При проходженні переддипломної практики з виконанням дипломної
роботи, пов’язаної з аналізом передового досвіду («
структура і зміст розділів такої роботи мають бути наступними:
Титульний аркуш

»),
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Завдання для виконання роботи
РЕФЕРАТ
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Народногосподарське значення, ботаніко-біологічні особливості культури
1.2 Новітні технології вирощування культури (інтенсивна, інтегрована)
РОЗДІЛ

2

ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ

УМОВИ

ГОСПОДАРСТВА

ТА

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
2.1

Місце

розташування

господарства та

стан

розвитку

найближчого

населеного пункту
2.2 Характеристика ґрунту
2.3 Кліматичні та агрометеорологічні умови
2.4 Методика проведення спостережень і обліків при виконанні роботи
РОЗДІЛ З АГРОЕКОНОМІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОСПОДАРСТВА
3.1 Структура земельних угідь, посівних площ та системи сівозмін в
господарстві
3.2 Система обробітку ґрунту під досліджувану культуру
3.3 Система удобрення ґрунту під культуру
3.4 Сівба
3.5 Система захисту посівів культури від шкідливих організмів
3.6 Меліоративні заходи
3.7 Аналіз фактичного та дійсно можливого (біологічного) врожаю за
елементами його структури
3.8

Оцінка економічної та енергетичної ефективності вирощування культури

РОЗДІЛ 4 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
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Якщо дипломна робота науково-дослідного

, тобто містить аналіз

результатів наукових досліджень студента, то тема дипломної роботи буде
приблизно такою:

«Оцінка впливу елементів технології (конкретно яких)

вирощування (чи зберігання) сільськогосподарської культури (вказують культуру)
в умовах певного господарства (вказують господарство, район, область його
розташування». При цьому структура розділів 1, 2 та 3 зміниться і орієнтовно
матиме наступний вигляд:
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Народногосподарське значення, ботаніко-біологічні особливості культури
1.2 Аналіз літературних джерел щодо досліджуваного питання
РОЗДІЛ

2

УМОВИ,

МЕТОДИКА

ТА

АГРОТЕХНІКА

ПРОВЕДЕННЯ

ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Місце розташування господарства та стан розвитку найближчого
населеного пункту
2.2 Характеристика ґрунту дослідної ділянки
2.3 Кліматичні та агрометеорологічні умови
2.4 Схема досліду та методика проведення спостережень і обліків при
виконанні роботи
2.5 Агротехніка вирощування культури в польовому досліді
РОЗДІЛ З АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1 Структура земельних угідь, посівних площ та системи сівозмін в
господарстві
3.2 Аналіз результатів отриманих експериментальних даних
3.3 Оцінка економічної та енергетичної ефективності досліджуваних
елементів технології
Інші розділи дипломної роботи наукового напрямку такі самі, що в роботі з
аналізу господарства.

Вимоги щодо оформлення робіт та надання презентацій наведені у
Методичних вказівках

з підготовки дипломних робіт освітньо-професійного
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рівня «БАКАЛАВР» зі спеціальності 201 «Агрономія».

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Термін виконання
етапів роботи
Назва розділів для оформлення дипломної роботи
(номер тижня
практики)
1

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
РОЗДІЛ 2 ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

1

ГОСПОДАРСТВА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
СПОСТЕРЕЖЕНЬ
РОЗДІЛ 3 АГРОЕКОНОМІЧНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА
РОЗДІЛ 4 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ

2

КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ

3

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

3

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

3
3

РЕФЕРАТ
ЗМІСТ
ДОДАТКИ

Підведення підсумків практики

Здобувані вищої освіти звітують про виконання програми, написання
дипломної роботи та проходять її попередній захист з наданням презентацій.
По закінченні практики комісія приймає залік у студентів в останні 2-3 дні
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практики. Підведення підсумків оцінюється диференційованою оцінкою, яка
враховується при захисті дипломної роботи.

Критерії оцінювання переддипломної практики
Показник

Кількість
балів

1. Наявність супровідних документів
-участь у наукових конференціях; публікації

10

- замовлення від виробництва

5
Разом

15

2. Відповідність вимогам засобів діагностики якості вищої освіти
- актуальність та новизна досліджень, наукова і практична значущість

12

роботи
- відповідність структури роботи галузевим стандартом освіти

7

- об’єм експериментальних даних

7

- вміння збирати, систематизувати та обробляти інформацію

20

відповідно до мети дослідження; достовірність отриманих
результатів
- наявність наукових висновків та обґрунтованих пропозицій

10

- використання різних методів дослідження

5

- використання ПЕОМ (математичне моделювання, інформаційні

10

технології)
- якість ілюстративного матеріалу (виконання креслень, таблиць тощо)

7

-дотримання Держстандарті в при оформленні роботи

7
Разом

85

ВСЬОГО

100
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