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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Метою виробничої практики є закріплення професійних 

вмінь та навичок, отриманих студентом за час навчання, на 

виробництві. Сюди входять наступні завдання: 

- виконання типових професійних задачі виробничих функцій 

бакалавра екології з узагальненим об’єктом діяльності – 

організація захисту довкілля з його природними та 

антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); 

охорона і раціональне використання природних ресурсів; 

організація екологічно безпечної діяльності; 

- ознайомлення курсантів, студентів та слухачів із об’єктами 

підвищеної техногенної небезпеки, які мають антропогенний 

вплив на навколишнє середовище; 

- вивчення методик визначення складу компонентів, які 

негативно впливають на біосферу, їх концентрації; кількості 

газоподібних викидів високої температури і прогнозування 

можливості використання тепла з метою отримання нових 

теплових потоків, які можуть бути застосовані в промислових та 

побутових цілях. 

Загальне керівництво практикою здійснює керівник того 

підрозділу (лабораторії), де вона проводиться. 

Необхідні дані про техногенну та екологічну ситуації в 

регіоні, результати попередніх робіт лабораторії (при потребі - 

конкретні завдання для проведення експериментальних 

досліджень) під час проходження виробничої практики курсант, 

студент та слухач отримує у безпосередніх керівників практики – 

кураторів (завідувачів чи призначених ними інших працівників 

відповідних вимірювальних лабораторій). 
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2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ 
 

2.1.Керівник практики зобов'язаний: 

▪ вивчити програму виробничої практики; 

▪ ознайомитись із змістом роботи практикантів; 

▪ забезпечити своєчасне та організоване прибуття 

практикантів до місця проходження практики; 

▪ провести інструктаж безпосередніх керівників практики, 

вирішувати питання житла та скласти проект наказу щодо 

організації та проведення практики; 

▪ прийняти участь у роботі комісії з прийняття заліків після 

закінчення практики студентів, курсантів та слухачів; 

▪ скласти звіт, в якому відобразити позитивні сторони та 

недоліки, а також рекомендації щодо покращення організації та 

проведення виробничої практики; 

▪ обговорити результати практики на засіданні кафедри; 

▪ надати звіт в навчально-методичний відділ Університету. 

2.2.Керівник практики має право: 

• вносити керівникам підрозділів та Університету пропозиції 

щодо усунення недоліків в організації та проведенні практики; 

• вносити пропозиції про заохочення безпосередніх 

керівників практики, курсантів та студентів; 

• припиняти проходження практики курсантами,студентами 

та слухачами, які припустили грубе порушення, до вирішення 

питання керівництвом Університету. 

2.3. Безпосередні керівники практики зобов'язані: 

• повсякденно керувати роботою курсантів, студентів та 

слухачів; 

• ознайомити курсантів, студентів та слухачів з екологічною і 

технологічною характеристикою об’єктів; 
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• щоденно перевіряти та оцінювати роботу курсантів, 

студентів та слухачів, контролювати ведення ними щоденників, 

дотримання ними дисципліни та розпорядку дня; 

• періодично перевіряти житлово-побутові умови курсантів, 

студентів та слухачів, при необхідності приймати заходи щодо їх 

покращення; 

• особисто здійснювати контроль за роботою курсантів, 

студентів та слухачів, виконання ними індивідуальних планів; 

• не пізніше 3-х днів до закінчення практики перевірити звіт з 

практики курсантів, студентів та слухачів, скласти на них 

характеристики і подати їх безпосередньому начальнику на 

затвердження. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА  

КУРСАНТІВ, СТУДЕНТІВ ТА СЛУХАЧІВ 
 

3.1. Курсант, студент та слухач зобов'язаний: 

• разом із безпосереднім керівником практики, згідно з 

програмою скласти індивідуальний план роботи на весь період 

(додаток 1); 

• виконувати передбачені програмою завдання в повному 

обсязі та в установлені індивідуальним планом терміни; 

• дотримуватись дисципліни та правил, які діють на місцях 

проходження практики та проживання; 

• проявляти високу організованість, ініціативу, суворо 

дотримуватись законності; 

• суворо дотримуватись правил безпеки праці під час 

проходження практики та на об’єктах з підвищеною небезпекою; 

• регулярно звітуватись перед керівником практики про 

виконану роботу, вести щоденник (додаток 2). 
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3.2. Курсант, студент та слухач має право: 

• вивчати нормативні акти, службові документи, які 

знаходяться в частинах, а також архівні матеріали в обсязі 

завдання практики; 

• користуватись технічними та іншими засобами, які є за 

місцем проходження практики, для підготовки звітних документів; 

• вносити пропозиції керівництву щодо удосконалення 

організації та проведення практики. 

3.3. Курсантам, студентам та слухачам забороняється: 

• без дозволу виїжджати за межі міста, населеного пункту, 

району, де організовано практику; 

• брати участь у ліквідації надзвичайних ситуацій; 

• купатися у відкритих водоймищах. 



7 

 

4. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ПРАКТИКИ 
 

 

№ 

з/п 

Розділи та зміст завдання Звітний 

матеріал 

1 2 3 

4.1 Вивчити загальні положення Закону України 

«Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 

2020 року» від 21 грудня 2010 № 2818-VI 

Короткий 

опис 

4.2. Ознайомитись з ДСТУ 2272 «Національний  

стандарт України Система стандартів 

безпеки праці.» 

Відмітка в 

щоденнику 

4.3. Ознайомитись з переліком об’єктів, 

діяльність яких становить підвищену 

екологічну небезпеку (постанова Кабінету 

Міністрів України від 27.07.1995 року №554)  

Відмітка в 

щоденнику 

4.4. Ознайомитись з порядком проведення та 

видами екологічної експертизи (проектної 

документації) екологічно небезпечних 

об'єктів. 

Відмітка в 

щоденнику 

4.5. Ознайомитись з основними метрологічними 

правилами виконання вимірювальних робіт 

екологічного плану відповідно до вимог 

Держстандарту 

Відмітка в 

щоденнику 

4.6. Провести бесіду про основи безпеки 

життєдіяльності в побуті та на 

протипожежну тематику зі школярами 

Довідка зі 

школи про 

проведену 

бесіду 
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1 2 3 

4.7. Ознайомитись із порядком застосування в 

екологічних лабораторіях Методики 

прогнозування наслідків виливу (викиду) 

небезпечних хімічних речовин при аваріях на 

промислових об'єктах і транспорті (Спільний 

наказ МНС, Міністерства аграрної політики, 

економіки, екології та природних ресурсів 

України № 73/82/64/122 від 27.03.2001 року). 

Відмітка в 

щоденнику 

4.8. Ознайомитись з матеріально-технічною 

базою відповідної лабораторії (приміщення, 

обладнання, реактиви тощо), нормативно-

методичним забезпечення та правилами 

виконання вимірювальних робіт. 

Відмітка в 

щоденнику 

4.9. За місцем проходження практики 

ознайомитись з переліком типових 

антропогенних забруднювачів навколиш-

нього природного середовища (атмосфери, 

питної води і ґрунту). Здійснити порівняння 

фактичних результатів проведених раніше 

досліджень забруднення на об'єктах, 

розташованих на території району (міста, 

області) з відповідними ГДК. 

Короткий 

опис, 

відмітка в 

щоденнику 

4.10. За результатами ознайомлення з 

нормативною базою, роботою лабораторії, 

аналізу фактичних результатів досліджень 

скласти звіт про стажування. 

Звіт згідно 

затвердже-

ної форми 
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5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення практики курсанти, студенти та слухачи 

складають звіт про проходження практики (додаток 3). 

 

До звіту додаються: 

✓ індивідуальний план проходження практики (додаток 1); 

✓ щоденник проходження практики (додаток 2); 

✓ копії та оригінали службових та інших документів і 

матеріалів; 

✓ характеристика з виставленою оцінкою (цифрою та 

прописом), підписана керівником підрозділу та завірена 

гербовою печаткою. 

Захист практики проводиться на кафедрі екологічної 

безпеки у визначений термін перед комісією. 
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Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник підрозділу (лабораторії) 
 

М.П.  __________________ 
(посада) 

___________________________ 
(підпис)  (ініціали, прізвище) 

«__»________20__р. 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

проходження виробничої практики курсанта, студента, слухача  

4-го курсуЛДУ БЖД напряму підготовки6.040106 

"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування" 
_________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові) 

у ____________________________________________________ 
(назва організації, лабораторії) 

 

 

Згоден: 

Курсант, студент, слухач ___________ ____________________ 
    підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

Куратор__________________________ ____________________ 
(посада)  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 
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Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник підрозділу (лабораторії) 
 

М.П.  __________________ 
(посада) 

___________________________ 
(підпис)   (ініціали, прізвище) 

«__»________20__р. 

 

 

 

ЩОДЕННИК 

проходження виробничої практики курсанта, студента, слухача  

4-го курсуЛДУ БЖД напряму підготовки 6.040106  

"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування"  

____________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові) 

у ____________________________________________________ 
(назва організації, лабораторії) 

 

№

 

з/

п 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Оцінка Підпис 

куратора 

      

      

      

 

Щоденник вів: 

Курсант, студент, слухач __________ ________________ 
    (підпис)   (ініціали, прізвище) 

Практику закінчено з загальною оцінкою __________________ 
     (оцінка цифрою та прописом) 

 

Куратор ____________ _____________ _______________________ 
  (посада)  (підпис)   (ініціали, прізвище) 
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Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник підрозділу (лабораторії) 
 

М.П.  __________________ 
(посада) 

___________________________ 
(підпис)   (ініціали, прізвище) 

«__»________20__р. 

 

ЗВІТ 

про проходження виробничої практики курсанта, студента, 

слухача 4-го курсу ЛДУ БЖД напряму підготовки 6.040106  

"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування"  

____________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові) 

у ____________________________________________________ 
(назва організації, лабораторії) 

Зміст звіту: 

- вступ; 

- назва підрозділу (лабораторії), їх коротка характеристика; 

- опис об’єктів, які вивчалися, їх характеристики; 

- інвентаризація джерел забруднення; 

- концентрації шкідливих речовин у викидах з різних 

об’єктів та порівняння їх з ГДК шкідливих речовин і їх 

фоновими концентраціями; 

- рівень забруднень і їх небезпека для людей та довкілля; 

- аналіз одержаних результатів та висновки; 

- підсумки виконання завдань практики. 

 

Склав: 

Курсант, студент, слухач __________________________________ 

    (підпис)  (ініціали, прізвище) 

Куратор ____________ _____________ _______________________ 
 (посада)  (підпис)   (ініціали, прізвище) 


