


 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

– 6 
Галузь знань  

18 Виробництво та 

технології 

Обов'язкові компоненти ОП 

Цикл професійної підготовки 

Модулів - 1  

спеціальність 183 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 

1 
3-й - 

Загальна кількість  

годин - 180 
Семестр 

6-й  - 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 0; 

самостійної роботи  

студента – 45 

Освітня програма:  

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Лекції 

  

Практичні заняття 

  

Самостійна робота 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

180 год  

  

  

Вид контролю: 

Залік - 



 

2. Мета та завдання виробничої практики 

 

Мета - формування у майбутнього спеціаліста професійних практичних 

знань з екологічних аспектів господарської діяльності, набуття досвіду 

інженерно-організаційної, технологічної та дослідницько-експериментальної 

роботи у виробничих підрозділах підприємств: ознайомлення з 

технологічними процесами виробництва, їх впливом на навколишнє 

середовище, оволодіння практичними методами, що направлені на 

збереження навколишнього природного середовища та захист довкілля від 

антропогенного впливу, освоєння сучасних методів організації праці в 

екологічних службах підприємств; оволодіння професійними навичками 

проведення екологічних спостережень і обробки отриманих результатів.  

Виробнича практика покликана максимально підготувати майбутніх 

фахівців до практичної роботи, підвищити рівень професійної підготовки, 

забезпечити надбання навичок роботи в різних трудових колективах.  

Завдання - закріплення, систематизація і поглиблення теоретичних 

знань, що набули студенти в процесі навчання; удосконалення практичних 

умінь і навичок з робочої професії та спеціальності; ознайомлення на 

підприємстві з передовими технологіями; набуття навичок організаторської 

роботи. Набути вміння оцінити природне середовище та екологічний стан 

атмосфери, літосфери і гідросфери в межах досліджуваного об'єкту 

екосистеми,  вміти побудувати різноманітні агротехнічні, екологічні, 

геоекологічні карти, зібрати і обробити інформацію про розвиток 

небезпечних антропогенних процесів, складати моделі і прогнозувати 

екологічний стан літосфери, гідросфери і атмосфери, досліджувати сучасну 

екологічну ситуацію району, окремих площ зони впливу 

сільськогосподарських та промислових підприємств, родовищ корисних 

копалин, знати методики та технічні засоби, необхідні для здійснення 

природоохоронних робіт, ознайомитися із заходами охорони надр та 

навколишнього середовища, вивчати сучасні досягнення науки і техніки,  

вміти організовувати науково-дослідницьку роботу. 

Задачі виробничої практики:  

- вивчення загальної структури і організації праці на промислових 

підприємствах; 

- вивчення питань наукової організації праці на конкретних робочих 

місцях; 

- вивчення основ планування та управління виробництвом;  

- ознайомлення з питаннями стимулювання і підвищення 

продуктивності праці на виробництві; 

- детальне ознайомлення з технічними та економічними показниками 

роботи підприємства; 

- вивчення специфіки технологічних процесів виробництва.  

В результаті проходження практики студенти повинні:  



знати:  

- цілі і завдання виробничо-господарської  та екологічно-

природоохоронної діяльності підприємства;  

- особливості формування, функціонування підрозділів, діяльність яких 

орієнтована на екологізацію виробничого процесу.  

уміти:  

- використовувати методи оцінки впливу господарської діяльності на 

навколишнє середовище; 

- розраховувати економічний збиток від забруднення навколишнього 

середовища підприємствами виробничої сфери;  

- розробити систему заходів, що формують екологічну політику 

підприємства;  

- обґрунтувати необхідність впровадження системи екологічного 

контролю на підприємстві;  

- розробити систему інформаційного забезпечення екологічного 

моніторингу на підприємстві; 

набути навичок:  

- аналізу і складання матеріально-енергетичного балансу виробництва; 

- вибору оптимального варіанту природоохоронних заходів стосовно 

виробничої специфіки певного підприємства; 

- виробничого екологічного контролю та прийняття участі в 

комплексному екологічному моніторингу всіх компонентів довкілля;  

- ознайомлення з методами роботи контрольних екологічних служб 

(екологічної експертизи та інспекції); 

- ознайомлення з енерго- та ресурсозберігаючим устаткуванням і 

технологіями на виробництві; 

- ознайомлення з рішеннями по автоматизації і механізації роботи 

очисних споруд і обладнання на підприємстві; 

- вивчення нормативної та технічної документації з питань 

стандартизації продукції та природоохоронної діяльності; 

- застосування вимог ДСТУ, ЄСКД і технічної документації для 

розробки природоохоронних заходів згідно зі стандартами ISO 14 001; 

- вивчення питань охорони праці, створення оптимальних 

мікрокліматичних умов на робочих місцях, заходів з протипожежної безпеки 

та надзвичайних ситуацій; 

- ознайомлення з рівнем екологічно просвітницької роботи серед 

спеціалістів підприємств та населення.  

Для успішного виконання програми виробничої практики студент 

повинен бути 

ознайомлений: 

- з постановами Кабінету Міністрів України; 

- з постановами і рішеннями директивних органів місцевої влади; 

- державними стандартами, будівельними нормами і правилами, 

вживаними у сфері природоохоронної діяльності сільськогосподарських та 

промислових підприємств. 



Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та професійної 

діяльності.  

К06. Здатність розробляти та 

управляти проектами.  

К07. Здатність до ділових 

комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, 

навички роботи в команді 

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та кризових 

явищ і процесів  

К13. Здатність обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, розраховувати, 

проектувати, модифікувати, готувати 

до роботи та використовувати 

сучасну техніку і обладнання для 

захисту та раціонального 

використання повітряного та водного 

середовищ, земельних ресурсів, 

поводження з відходами.  

К14. Здатність проводити 

спостереження та інструментальний і 

лабораторний контроль 

навколишнього середовища, впливу 

на нього зовнішніх факторів, з 

відбором зразків (проб) природних 

компонентів.  

К15. Здатність здійснювати контроль 

за забрудненням повітряного 

басейну, водних об’єктів, ґрунтового 

покриву та геологічного середовища. 

К21. Здатність забезпечувати 

необхідний рівень охорони праці при 

вирішенні професійних завдань 

К22. Здатність визначати рівень 

небезпеки надзвичайних ситуацій і 

заходів їх застереження.  

 

 

 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні механізмів 

впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому. 

ПР05. Вміти розробляти проекти з 

природоохоронної діяльності та 

управляти комплексними діями щодо 

їх реалізації. 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, технологічні 

та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення довкілля. 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-

хімічних властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану 

довкілля. 

ПР09. Вміти проводити 

спостереження, інструментальний та 

лабораторний 

контроль якості навколишнього 

середовища, здійснювати внутрішній 

контроль за роботою 

природоохоронного обладнання на 

промислових об’єктах і 

підприємствах на підставі набутих 

знань новітніх методів вимірювання 

та сучасного вимірювального 

обладнання і апаратури з 

використанням нормативно-

методичної та технічної 

документації. 

ПР10. Вміти застосувати знання з 

контролю та оцінювання стану 



забруднення і промислових викидів, з 

аналізу динаміки їх зміни в 

залежності від умов та технологій 

очищення компонентів довкілля, 

визначати рівень небезпеки 

надзвичайних ситуацій і заходів їх 

застереження. 

 

3. Програма практики 

 

3.1. Етапи проходження практики 

 

Етапи проходження 

практики 

Основні дії Відповідальні особи 

Підготовча робота (за 

два місяці до початку 

практики) 

Підписання договорів на 

проходження практики 

Структурний підрозділ 

відділу методичного 

забезпечення та 

моніторингу якості 

навчання 

Проведення 

організаційних зборів 

(протягом тижня до 

початку практики) 

 

Надання загальної 

інформації щодо 

керівників практики від 

ЗВО, строки 

проходження та захисту 

звіту, отримання 

необхідних документів 

Кафедра, структурний 

підрозділ відділу 

методичного 

забезпечення та 

моніторингу якості 

навчання 

Безпосереднє 

проходження практики 

Відвідування 

підприємства, складання 

графіку проходження 

практики, виконання 

індивідуальних завдань, 

формування звіту 

Студент, керівник 

практики від кафедри, 

керівник від 

підприємства 

Оцінювання результатів 

практики керівниками  

Надання оформленого 

звіту з практики 

керівникам від кафедри 

та підприємства 

Студент, керівник 

практики від кафедри, 

керівник практики від 

підприємства 

Захист звіту Захист звіту у вигляді 

доповіді основних 

результатів із 

поясненням проблемних 

аспектів підприємства 

Студент, члени комісії 

керівник практики від 

підприємства 

 

 



3.2 Зміст практики 

1.Організаційні питання. 

1.1.Визначення назви та мети підприємства. 

1.2.Місце розташування підприємства, його грунтово-кліматичні умови.  

1.3.Інструктаж техніки безпеки на підприємстві. 

1.4.Ознайомлення з технологічними процесами виробництва. 

1.5.Складання генерального плану підприємства. 
 

2. Організація роботи екологічної (природоохоронної) служби на 

підприємстві. 

2.1.Робота лаборанта еколога: 

2.1.1.Контроль за складом атмосферного повітря і основними джерелами 

його забруднення. 

2.1.2.Контроль за складом стічних вод і основними джерелами їх 

забруднення. 

2.1.3.Контроль за складом ґрунтів і основними джерелами їх 

забруднення. 

 2.2.Робота техніка еколога. 

2.2.1. Схеми та методи очистки стічних вод. 

2.2.2. Схеми та методи очистки викидів в атмосферне повітря. 

2.2.3. Схеми та методи очистки ґрунтів (якщо підприємство є аграрним). 

2.3.Основні законодавчі документи природоохоронної діяльності 

підприємства. 

2.3.1.Законодавчі акти і документи, щодо використання і  захисту 

природних ресурсів,  якими керується підприємство ( закони, санітарні 

норми, ГОСТ). 

2.3.2.Оформлення та складання актів перевірки виконання 

природоохоронного законодавства. 

2.3.3. Оформлення документації та звітів про використання природних 

ресурсів.  

3. Пропозиції щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні. 
 

Зміст виробничої практики визначається навчальним планом 

спеціальності й специфікою підприємств та організацій – баз практик − і 

необхідністю освоєння різних аспектів природоохоронної діяльності. 

Під час проходження практики кожний студент виконує індивідуальне 

завдання, яке повинно сприяти більш глибокому вивченню окремих 

природоохоронних питань і питань, що пов’язані з організацією та 

управлінням екологічною діяльністю виробництва. 

Індивідуальні завдання можуть включати: 

- елементи наукових досліджень відповідно до програми науково-

дослідної роботи студентів; 

- питання удосконалення окремих технологічних процесів, що є 

джерелами шкідливого впливу на навколишнє середовище; 



- питання раціонального використання сировини і матеріалів на 

виробництві, питання відносно розробки ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій, раціонального використання земельних і водних ресурсів; 

- аналіз причин і  наслідків виникнення екологічно негативних та 

аварійних ситуацій на виробництві. 

Під час проходження практики студент повинен  ознайомитися із 

структурою підприємства, його підрозділами, грунтово-кліматичними 

умовами. В звіті повинна бути назва підприємства, його повна адреса. 

Розташування відносно районного і обласного  центру, найбільшої 

залізничної станції, автомобільної дороги, жилих масивів та відстані до них. 

Історія розвитку підприємства. Характеристика підприємства його 

спеціалізація. 

Студент повинен описати заходи, що проводяться на робочому місці з 

техніки безпеки, виробничої санітарії, противопожежних вимог. 

Визначити технологію виробництва, якість сировини, описати і 

замалювати технологічні схеми виробництва.  

Студент повинен ознайомитися з організацією роботи екологічної 

служби на підприємстві. З структурою управління службою, її основними 

обов’язками та посадовими інструкціями. Перелічити всі основні посади та 

обов’язки.  

Ознайомитися з роботою лаборанта-еколога його обов’язками, 

плануванням роботи, посадовою інструкцією. З роботами які виконуються по 

перевірки атмосферного повітря, стічних вод та ґрунтів. З методиками 

відбору проб і проведення аналізів. Контролем над показниками основних 

забруднюючих речовин. 

 Ознайомитися з роботою техніка-еколога, його обов’язками, основними 

видами робіт які він виконує, посадовою інструкцією. Дати характеристику 

очисним процесам на підприємстві. Перелічити всі очисні споруди, 

викреслити схему очищення стічних вод, атмосферного повітря та ґрунтів.  

Проаналізувати технічну документацію по результатам аналізу. 

Перелічити акти, які складаються після перевірки, документи та звіти щодо 

використання природних ресурсів. Копії документів можуть бути приведені в 

звіті. 

Внести свої пропозиції щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні, 

приклади не раціонального використання природних ресурсів. 

При виконанні завдання студенти можуть використовувати технічну 

літературу, загальну статистичну звітність підприємств, матеріали науково-

дослідної роботи на виробництві, матеріали найкращого вітчизняного та 

закордонного досвіду з організації та управління екологічною діяльністю 

підприємств, а також результати власних досліджень. 
 

 

4. Структура практики 

Зміст програми включає 180 годин самостійної роботи протягом 

чотирьох тижнів. 



 

4.1 Етапи виконання завдань 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 

на місці практики 

Звернути увагу на 

використання сучасних 

методів та прийомів 

робіт 

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 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

- - - 

 

6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

- - - 

 

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

- - - 

 

 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Безпосереднє проходження практики 120 

2 Ведення щоденника 20 

3 Написання звіту 40 

 Разом 180 



 

9. Індивідуальні завдання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

- - - 

 

10. Методи навчання 

 

Практика триває чотири тижні. Її зміст включає самостійну 

дослідницьку роботу студентів. А також з метою глибшого ознайомлення 

практикантів з виробництвом організовують екскурсії на підприємство чи в 

установу, які завершуються узагальнюючими бесідами з керівниками. Під 

час виробничої практики спеціалісти-виробничники проводять консультації з 

питань, які стосуються специфіки виду виробництва і нових досягнень 

техніки, а також з питань організації і управління екологічною діяльністю на 

основі досвіду підприємства. Крім того, для студентів передбачено 

виконання звіту з практики. 
 

11. Методи контролю 

 

Виробнича практика для студентів за спеціальністю 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища» освітньої програми «Технології 

захисту навколишнього середовища» денної форми навчання відповідно до 

навчального плану проводиться на III курсі у VI семестрі навчання, термін 4 

тижні. 

Офіційною основою для проведення виробничої практики студентів є 

угода на практику, яка складається між університетом та підприємством, 

організацією чи установою (додаток 2). 

Контроль за роботою студентів під час практики здійснює керівник 

практики від кафедри, завідувач кафедри, яка забезпечує її проведення, декан 

факультету екологічної та техногенної безпеки або керівник практики від 

факультету. При виставленні диференційованої оцінки студенту 

враховується рівень теоретичної підготовки майбутнього еколога, якість 

виконання завдань практики, рівень оволодіння педагогічними 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 і службову характеристику про роботу студента 

на відповідній посаді; 

- 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. 

 

12. Оформлення звіту та вимоги до нього 

Для того, щоб звіт про практику був виконаний вірно та заслуговував 

високої оцінки, студенту необхідно детально ознайомитись з програмою 

виробничої практики, що наведена вище.   

Оформляється звіт відповідно до вимог, встановлених стандартом по 

оформленню документації. Об'єм звіту повинен бути в межах 35-45 сторінок 

основного тексту (без урахування списку літератури і додатків). 

Матеріал потрібно викладати стисло у зрозумілій формі. В кінці 

кожного розділу обов'язково слід зробити аналіз даного напрямку. Кожен 

новий розділ починається з нової сторінки. 

Структура звіту практики: 

Звіт практики умовно поділяють на: 1 – вступну частину, 2 – основну 

частину, 3 – список використаних джерел, 4 – додатки. 

До звіту додаються зібрані матеріали, які можуть використовуватися в 

подальшому навчальному процесі на відповідній кафедрі в якості 

роздавального матеріалу або демонстраційних натуральних посібників.  

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний 

лист,  щоденник, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, 

скорочень і термінів. 



Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ, текст згідно 

програми практики, висновки, рекомендації, список використаних джерел. 

Додатки розміщують після основної частини роботи.  

Звіт практики виконується державною мовою, за винятком списку 

використаних джерел, де використане джерело записується мовою видання. 

Послідовність розташування структурних елементів у звіті: 

1) титульний аркуш; 

2) чистий аркуш; 

3) титульний аркуш (пояснювальна записка); 

4) зміст; 

5) перелік умовних позначень (якщо є); 

6) вступ; 

7) основний текст (розділи, підрозділи); 

8) висновки; 

9) список використаних джерел; 

10) додатки 

 Основні редакційні вимоги. 

Текст звіту практики оформляється на аркушах формату А4 (210 х 

297 мм). Текст слід друкувати, витримуючи параметри сторінок: верхній, 

нижній береги – не менш 20 мм, лівий – 25, правий – не менш 10 мм. 

Рекомендована гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між 

рядками – 1,5. 

Структурні елементи «ЩОДЕННИК», «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«ВИСНОВКИ» «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не 

нумерують, а їх назви слугують заголовками структурних елементів. 

Титульний аркуш є першою сторінкою і є основним джерелом 

бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа. 

У змісті звіту вказані назви  розділів звіту та номера сторінок, з яких 

вони починаються. 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Основні розділи 

роботи, за потребою, з метою більш детального, систематичного поділу, 

розділяють на підрозділи і пункти, що нумеруються арабськими цифрами. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і пункту, розділених крапкою. 

Після номера підрозділу чи розділу теж ставиться крапка.  

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть 

мати заголовки. Заголовки структурних елементів тексту і заголовки розділів 

слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без 

крапок в кінці, не підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів тексту слід починати з 

абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, 

не підкреслюючи, без крапки в кінці.  

Таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву та номер. 

Далі продовжується текст. Всі таблиці в звіті нумеруються по порядку 

залежно від розділу, в якому вони знаходяться. Не можна починати з таблиці 



виклад матеріалу розділу, підрозділу чи пункту та не слід закінчувати текст 

таблицею. 

Потрібно брати до уваги таку умову: якщо в таблиці до однієї графи 

одночасно заносяться цілі числа з десятими та сотими частками після коми, 

то перші потрібно доповнити, проставляючи після коми відповідну кількість 

нулів. У тому ж разі, коли цифрові дані чи інша інформація до даного рядка 

не заноситься, то у відповідних місцях проставляється риска. 

Рисунки. До ілюстрацій відносять: графіки, схеми, діаграми, 

креслення, фотографії. 

 Їх називають рисунками і нумеруючи послідовно арабськими 

цифрами, розміщують на наступній сторінці після першого посилання. 

Номер та назву рисунку записують під ним. 

На одній сторінці можна розміщувати два рисунка без порушення 

черговості нумерації. Розміри малюнків з врахуванням ширини полів і 

підпису (назви) не повинні перевищувати розміри аркуша. 
Додатки  слід оформлювати як продовження тексту на його наступних 

сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті. 

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати 

заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично 

відносно тексту сторінки. В правому верхньому кутку рядка над заголовком 

малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово 

“Додаток” і велика літера, що позначає додаток. 

Нумерація сторінок. Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, 

додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту наукового 

дослідження. Номер сторінки проставляють у правому нижньому кутку 

сторінки без крапки в кінці. 

Титульний лист включають до загальної нумерації сторінок. Текст змісту 

також включають до загальної нумерації сторінок. Номери сторінок на них 

не проставляють. 

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок. Номери сторінок на них не проставляють. 

Щоденник практики. Заповнення щоденника студентом під час 

проходження виробничої практики є обов'язковим та відбувається щоденно. 

Щоденник заповнюється акуратно. У щоденнику керівник від бази практики 

ставить відповідну оцінку за виконання роботи. Після заповнення щоденник 

разом із звітом по практиці здається.  

 

13. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

На заключній стадії практики оцінюється: 

- повнота виконання програми практики; 

- якість та повнота виконання індивідуального завдання; 

- відповідність звіту програмі практики та вимогам до його складання; 

- технічна грамотність тексту звіту; 

- наявність та якість ілюстративного матеріалу звіту; 



- володіння студентом фаховими питаннями, викладеними у звіті в процесі 

захисту звіту. 

Підсумки навчальної виробничої практики підводиться керівником 

практики і обговорюються на засіданні кафедри, яка її забезпечує. 

 

Критерії оцінювання практики: 

 

№  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 

 

 

14. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

проходженням 

виробничої практики 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

проходженням 

виробничої практики 

 

 

15. Критерії оцінки знань 

Протягом проходження практики керівник контролює графік 

виконання завдань практики, ведення щоденника та відвідування студентом 

об’єктів практики. При цьому оцінюється повнота виконання завдань, 

фіксування проведених робіт для наступного написання звіту. Беруться до 

уваги відгуки керівника практики від підприємства, характеристики 

робітників, які працюють разом зі студентом. 



90-100 БАЛІВ заслуговує студент, який під час проходження 

виробничої практики показав навики й вміння аналізувати дані, послідовно і 

логічно їх викладати, проявив творчі здібності під час виконання завдань 

практики та написання звіту з практики. 

74-89 БАЛІВ заслуговує студент, який успішно справився з завданнями 

практики, опрацював основну літературу. При цьому студент допустив 

окремі неточності в написанні та захисті звіту з практики, але 

продемонстрував систематичні знання, уміння аналізувати самостійно, 

робити висновки. 

60-73 БАЛІВ виставляється студент, який показав знання в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності. 

Як правило, дані бали виставляються студентам, які допустили помилки при 

захисті та написанні звіту з практики, пов’язані з недостатнім умінням 

аналізувати зміст завдання, застосовувати знання теоретичного матеріалу для 

вирішення практичних проблем. 

35-59 БАЛІВ виставляється студентам, що виявили серйозні прогалини 

в знаннях, показали невміння аналізувати зміст та виконувати завдання з 

виробничої практики, послідовно викладати матеріал та робити необхідні 

висновки. 

< 35 БАЛІВ вказує на те, що студент не володіє знаннями навчального 

матеріалу, не має достатньої підготовки для вирішення теоретичних та 

практичних завдань. Тому йому необхідне повторне проходження 

виробничої практики. 

 

16. Рекомендована література 

Основна: 

1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. 

посіб. — К.: Лібра, 2006. — 368 с. 

2. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В., Цалін Д.С., Дем’яненко В.І. Основи екології 

та екологічного права: Навчальний посібник – 2-ге вид., випр. і доп. – 

Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня 

Ольга», 2005. – 368 с.  

3. Долгілевич М.Й., Вінічук М.М. Загальна екологія. Навчальний 

посібник. Житомирський інженерно- технологічний інститут. Житомир. – 

2000. – 158 с. 

4. Джигирей В. С., Сторожук. В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та, охорона 

навколишнього природного середовища (Екологія та охорона 

природи). Львів, Афіша. 2000 ‒ 272 с. 

5. Закон “Про охорону атмосферного повітря”: від 16.10.1992р. 

6. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» редакція від 

12.10.2018  № 2354-VIII. 

7. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315). 



8. Закон України “Про пестициди та агрохімікати” від 02.03.95р. 

9. Земельний кодекс України: від 16.10.1992 р. 

10. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 

будинків і споруд. Зі зміною № 1. 

11. Злобін Ю.А. Основи екології. К.: Видавництво «Лібра», ТОВ, 1998. - 

248 с.  

12. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний     посібник.- 

Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с. 

13. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001 – 500 с. 

14. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: учеб. пособ. для 

вузов.- М.: Высш. шк., 2002. – 560 с. 

15. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. ОНД-96. 

Часть 2.  – Санкт-Петербург, 1992. – 102 с. 

16. Ступін О.Б., Милославський О.Г. Промислова екологія і техноекології 

основних виробництв. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 568 с. 

Додаткова: 

1. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. – К., 1998. 

2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища. – К., 2000. 

3. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. – К., 2000. 

4. Диксон Д., Скура Л., Карпентер Р., Шерман П. Экономический аналіз 

воздействий на окружающую среду. – М.: ВИТА, 2000. – 272 с. 

5. Методичні вказівки  до проходження виробничої практики  студентами 

напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища  та 

збалансоване природокористування" / Укл. С.П. Сонько, О.В. Василенко, 

Ю.Ю. Мазуренко - Умань УНУС, 2011. - 18с. 

6. Степановских А.С. Прикладная екологія: охрана окружающей среды. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 751с. 

7. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране 

окружающей среды. – М.: Гуманит. Узд. Центр. ВЛАДЖОС, 2001. – 2001. 

– 288 с. 

 

 

17. Інформаційні ресурси 
 



Додатки 

Додаток 1 

Форми документації щодо організації та проведення всіх видів 

виробничих практик студентів НУК: 

1. Форма Н7.01 – угода на проведення практики студентів 

НУК 

- угоди між НУК та підприємствами (організаціями, установами), на яких 

студенти НУК постійно проходять практику, оформляє навчально-

методичний відділ (відповідальний –зав. практикою Каткова Л.Л.); 

- угоди між НУК та підприємствами (організаціями, установами) на підставі 

листів для індивідуального проходження практики окремими студентами, 

оформляються у кількості 2-х примірників по одному з кожної із сторін та 

реєструються в окремому журналі на кафедрі (відповідальні – керівники 

практики від кафедри). 

2. Форма Н7.02 – направлення на практику 

- формат бланка А5 (148 х 210 мм). В правому верхньому куті вказується 

посада, прізвище, ініціали ім’я та по-батькові керівника підприємства, назва 

підприємства; 

- заповнюється керівниками практики відповідних кафедр. 

3. Форма Н7.03 – щоденник практики 

- формат бланка А5 (148 х210 мм), брошура з 6-ти сторінок разом з 

обкладинкою карткового паперу; 

- форму призначено для визначення завдань на практику, проведення 

поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів 

практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про 

роботу студента на практиці. 

4. Форма Н7.04 – повідомлення на практику 

- формат бланка А5 (148 х210 мм); 

- заповнюється керівником практики НУК і надається студенту разом із 

направленням; 

- у верхньому лівому куті ставиться кутовий штамп підприємства 

(організації, установи); 

- надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після 

прибуття студента на підприємство (організацію, установу), зберігається на 

кафедрі разом із звітом; 

- форма засвідчує прибуття студента на практику згідно з направленням. 

Вказується посада, на яку призначений студент, та керівник практики 

відповідно до наказу підприємства (організації, установи). 



Додаток 2 

 
Форма Н7.01 

УГОДА №___________ 

на проведення практики студентів НУК 

м. Миколаїв    «______» _________________20___ р. 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони  Національний університет 

кораблебудування імені адмірала С.О.Макарова (далі - НУК), в особі ректора 

Трушлякова Євгена Івановича, що діє на підставі статуту, і, з другої сторони, 

_____________________________________________(далі – База практики), в особі 
(назва підприємства, організації, установи) 

______________________________________________________________________, 

(посада, прізвище та ініціали) 

 що діє на підставі _____________________________________________________ 

     (статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів: 

 

1. База практики зобов‘язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

 

№ 

з/п 

Шифр і назва  

напряму підготовки, 

спеціальності 

Курс Вид 

практики 

Кількість 

студентів 

Строки практики 

початок закінчення 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого 

зразка про прибуття на практику студента (-ів). 

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою. 

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм 

практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 



1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому 

місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на 

робочому місці. У разі  потреби навчати студентів-практикантів безпечних 

методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-

профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних 

працівників. 

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального 

закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, 

бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання 

програми практики. 

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі 

порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші 

порушення повідомляти вищий навчальний заклад. 

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-

практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

1.9. Додаткові умови 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. НУК зобов‘язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження 

програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які 

направляються на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази 

практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час 

проходження практики. 

3.  Особисті умови 

3.1. Практика проходить без оплати з боку НУК і без оплати праці за 

виконану роботу з боку Підприємства. 

4. Відповідальність сторін за невиконання угоди 

4.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  

України. 

4.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, 

вирішуються у встановленому порядку. 

4.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики 

згідно з календарним планом. 

4.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому 

навчальному закладу. 

 

 



5. Місцезнаходження сторін: 

НУК: 54003, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, тел. 42-45-65 

____________________________________________________________________ 

База практики: _______________________________________________________ 

 

 

 

Підписи та печатки: 

 

НУК: 

              ___________ ______________ 

                  (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

    «_____» _____________ 20___ року 

База практики: 

              _________ ________________ 
                    (підпис)           (прізвище та ініціали) 
 

 

     «_____» _____________ 20___ року 

М.П.        М.П 

 



Додаток 3 
Національний університет 

кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

«____»                     20___ р. 

№ ________ 

  Форма Н7.02 

 

      __________________________________________________ 
       __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

 Згідно з угодою від «_____» ________________________ 20___ року № ___________, яку укладено з  

_______________________________________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Назва практики __________________________________________________________________________ 

 Строки практики з «_____» ____________  20___ року   по «_____» ____________   20 ___ року 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

. Керівник практики ВНЗ _________________________________________________________ 
                                                                                                              (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

    Директор інституту 

    (декан факультету)     ___________________         ___________________________________ 
                                                 (підпис)                                                     (прізвище та ініціали) 

                        М.П 



Додаток 4 

Форма № Н-7.03 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
________________________________________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

студента _____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інститут, факультет, _______________________________________________________________________ 

 

Кафедра______________________________________________________________ курс,  група _________ 

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_________________________________________________________ 

 

напрям підготовки __________________________________________________________________________ 

 

спеціальність________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (назва) 

 

Календарний графік проходження практики 
 

№
 

з/
п

 

Завдання 

Тижні проходження 

практики 

Відмітки 

про 

виконання I II III IV V VI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

 

 

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу ____________ _____________________________________ 
                                                                                                             (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 

 

      від підприємства, організації, установи ____________  _____________________________ 
                                                                                                                                        (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

 

Студент____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

прибув на підприємство, організацію, установу 

 
Печатка 

підприємства, організації, установи „_____” _________________ 20___ року 

 
____________     _______________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
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________________________________                  _____________________________________ 
            (посада,  назва відділу (цеху))                                                                                    (посада,  назва кафедри) 

_____________  ______________________                    _____________  

_____________________ 

           (підпис)          ( прізвище, ім’я, по батькові)                                       (підпис)               ( прізвище, ім’я, по батькові) 

 

«____»____________ 20_____року                                 «____»___________20____року 

                        М.П.                                                                            М.П. 

_________________________________________________________________________________ 

 



Зміст 

 

Стор. 

1. Опис навчальної дисципліни       3 

2. Мета та завдання виробничої практики     4 

3. Програма практики        7 

3.1. Етапи проходження практики      7 

3.2. Зміст практики         8 

4. Структура практики        9 

4.1 Етапи виконання завдань практики     10 

5. Теми семінарських занять       10 

6. Теми практичних занять       10 

7. Теми лабораторних занять       10 

8. Самостійна робота        10 

9. Індивідуальні завдання        11 

10. Методи навчання         11 

11. Методи контролю        11 

12. Оформлення звіту та вимоги до нього     12 

13. Розподіл балів, які отримують студенти     14 

14. Шкала оцінювання: національна та ECTS    15 

15. Критерії оцінки знань        15 

16. Рекомендована література       16 

17. Інформаційні ресурси        17 

Додатки           18 



 

Зміни та доповнення 
 

 

 

 


