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І. ВСТУП

Відповідно до «Положення про проведення практики студентів
вищих навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти
України № 93 від 08.04.1993 р.)практиказдобувачів вищоїосвіти є
невід’ємною складовою частиною процесупідготовки спеціалістів у
закладахвищоїосвітиіпроводитьсянаоснащенихвідповіднимчином
базахпрактиктакихзакладів,атакожнапідприємствах,ворганізаціях
таустановахрізнихгалузейекономіки.

Метою проведенняпрактикпідчаспідготовкиздобувачіввищої
освітиуНаціональномууніверситетіцивільногозахистуУкраїни(далі–
НУЦЗ України),якінавчаютьсяза освітнім ступенем «бакалавр»за
спеціальністю 101«Екологія»(освітняпрограма–«Екологічна
безпека»)є закріплення здобувачами вищоїосвіти набутих знань,
формуванняунихзнаньщодопрактичноїдіяльностітаособливостей
функціонування державної системи охорони навколишнього
природного середовища, закріплення та актуалізація умінь та
практичних навичок щодо аналізу екологічного стану об’єкту
дослідженнядляподальшоїсамостійноїпрактичноїроботи.

Практикиздобувачіввищоїосвітипередбачаютьбезперервністьта
послідовністьїїпроведенняпідчасодержанняпотрібногодостатнього
обсягупрактичнихзнаньіуміньвідповіднодонавчаннязаосвітнім
ступенем«бакалавр».

Змістіпослідовністьпрактиквизначаєтьсяпрограмамипрактик,
які для майбутніх фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за
спеціальністю101«Екологія»(освітняпрограма–«Екологічнабезпека»)
розробляються кафедрою охорони праціта техногенно-екологічної
безпекиНУЦЗУкраїни(далі– ОПТЕБ)відповіднодонавчального
планутаосвітньо-професійноїпрограмивідповідноїспеціальності.

Виконанняпрограми практики дляздобувачів вищоїосвіти 4-го
курсунавчаннямаєсуттєвезначеннядляїхпідготовкидонаписання
кваліфікаційноїроботитасприяєефективностіїїзахисту.

У результаті проходження усіх практик формується та
закріплюється блок компетентностей,які визначено в освітньо-
професійнійпрограмізазначеноїспеціальностіпідготовки.

ІІ.ВИДИ,БАЗИТАЧАСПРОВЕДЕННЯПРАКТИК

ПрактикиздійснюютьсявідповіднодовимогнаказуМОН України
від8.04.1993р.№ 93зізмінами,внесенимивідповіднодонаказуМОН
від20.12.1994р.№ 351танаказуМНСУкраїнивід1.12. 2003 р.№ 461
«Про організацію та проведення практичноїпідготовки курсантів,
студентів(слухачів)вищихнавчальнихзакладівМНСУкраїни».

Практикиздобувачіввищоїосвітивідбуваютьсянабазахпрактик,
якімаютьвідповідативимогамосвітніхпрограм.



Здобувачівищоїосвітиможутьособистовибиратидлясебемісця
проходженняпрактикіпропонуватийогодлявикористання.Збазами
практик(підприємствами,організаціями,установамибудь-якихформ
власності)НУЦЗ України завчасно укладає договори (угоди)на їх
проведення за встановленою формою та за необхідностінадсилає
листиузгодження.

Види,базитачаспроходженняпрактикпідчаспідготовкиуНУЦЗ
Українифахівцівосвітньогоступеня«бакалавр»заспеціальністю 101
«Екологія» (освітня програма – «Екологічна безпека»)наведено у
таблиці1.

Таблиця1–Види,базитачаспроходженняпрактик

№
з/п

Вид
практики

База
практики

Час
проходжен

ня

Форма
контрол

ю
1. Ландшафтно-екологічна

навчальнапрактика
Об’єкти
природнозаповід
ного фонду (ГО
Фельдман-
Екопарк,
Гомільшанські
ліситощо)

4семестр залік

2. Навчальнапрактикана
посадіеколога

Підприємства,
організаціїта
установи

6семестр диф.залі
к

3. Переддипломна
практика(стажування)
напосаді
еколога

Підприємства,
організаціїта
установи

8семестр диф.залі
к

ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЯПРОВЕДЕННЯПРАКТИК

Відповідальність за організацію, проведення і контроль
проходженняпрактикздобувачамивищоїосвіти під часпідготовки
фахівцівосвітньогоступеня«бакалавр»заспеціальністю101«Екологія»
(освітня програма – «Екологічна безпека») покладається на
керівництвоНУЦЗУкраїни.

Навчально-методичнезабезпеченняіпідготовкупрогрампрактик
забезпечує кафедра ОПТЕБ.Організаційніпитання,якіпов’язаніз
проведенням практик здобувачів вищоїосвіти під час підготовки
фахівцівосвітньогоступеня«бакалавр»заспеціальністю101«Екологія»
(освітня програма – «Екологічна безпека»)визначаються наказом
ректорауніверситету.

Напередодніпроведенняпрактикзздобувачамивищоїосвітита



керівником практикивідкафедриОПТЕБзавідувачем кафедриОПТЕБ
проводиться нарада-інструктаж,на якій доводиться наказ щодо
проведенняпрактикиззазначеноюкатегорієюздобувачіввищоїосвіти
тапроводитьсяцільовийінструктажзорганізаційнихпитаньтабезпеки
праці.

Підчаспроведенняінструктажузздобувачамивищоїосвіти2-го
курсу навчання завідувачем кафедри ОПТЕБ основна увага
зосереджується на питаннях дисципліни проведення занять та
виконання вимог з урахуванням виїзду на територію конкретного
об’єктупрактики.

Підчаспроведенняінструктажузздобувачамивищоїосвіти3-го
та4-гокурсівнавчаннязавідувачемкафедриОПТЕБзвертаєтьсяувага
напорядокзаповненняскладовихщоденникапрактики(додаток).

У календарному графіку проходження практики (складова
щоденника)здобувачвищоїосвітиповинензазначитиусізавдання,
які визначено програмою практики,та відмітити їх виконання
щотижнево.Робочізаписипідчаспрактики–цематеріалзвіту,який
формується здобувачем вищоїосвіти під час виконання завдань
практикитазахищаєтьсяпередкомісією післязавершенняпрактики
закожним зпунктів(складоващоденника).Сторінкащоденника–
«Відгукіоцінкароботиздобувачавищоїосвітинапрактиці»–цезміст
характеристики представника підприємства стосовно питань
виконання здобувачем вищої освіти завдань практики. Вона
підписується представником підприємства та на ній ставиться
печаткапідприємства(установи,організації)зйогоданими(печатка,
штамптощо).

У подальшому керівником практики здійснюється більш
конкретизованапостановказавданьзпроведенняпрактики.Загальне
керівництво практикою здобувачів вищоїосвіти здійснює керівник
практики,якийпризначаєтьсянаказом ректораНУЦЗУкраїнизчисла
науково-педагогічнихпрацівниківкафедриОПТЕБ.

Керівникипрактик(відкафедриОПТЕБ)зобов̓язані:
– перед початком практикнадатидодеканатуфакультетуТЕБ

відповіднівідомостіпро кожного здобувача вищоїосвіти відносно
місцьпроходженняпрактикдляскладаннянаказуректора;

– повідомитиздобувачам вищоїосвітипросистемузвітностіз
практик та порядок підтримання зворотнього зв’язку під час
проходженняпрактик;

–організуватиконтрольвідвідуванняздобувачамивищоїосвіти
баз практик, виконання ними правил внутрішнього трудового
розпорядку шляхом спілкування з ним та представниками
підприємствазанаданимиконтактнимителефонами;

–післяприбуттяздобувачавищоїосвітидоуніверситетуускладі
комісіїприйнятизалікзпроходженняпрактики;

– доповісти завідувачу кафедри про результати проведення



практик(іззауваженнямиіпропозиціямищодопокращенняпрактик
здобувачіввищоїосвіти),представитипідсумковізвітнідокументи.

Керівником проведення ландшафтно-екологічної навчальної
практики на 2-му курсі навчання на території об’єкту практики
призначається науково-педагогічний працівник від кафедри ОПТЕБ,
якийбравучастьунавчальномупроцесі,складовіякогосплановано
длявідпрацюванняпрактичнихзавданьданоговидупрактики,апідчас
проведення практики на 3-му та 4-му курсах навчання – керівник
практикивід кафедриОПТЕБ тавизначенікерівником підприємства
працівникибазипрактики.

Під час ландшафтно-екологічноїнавчальноїпрактики (2 курс
навчання)керівникпрактикиорганізовує:

– інструктаж про порядок проходження практики та зтехніки
безпеки;

–інформуванняздобувачіввищоїосвітипросистемузвітностіз
практики (подання письмового теоретичного звіту-реферату за
визначеною темою (теоретична складова,до початкупрактики)та
представленнязвітнихматеріалівпісляпроведенняпрактичнихзанять
(практичнаскладова);

– високуякістьпроходженняпрактикивідповіднодопрограми
практики;

– контроль забезпечення встановлених умов для проведення
занятьздобувачіввищоїосвіти;

–аналізроботиздобувачіввищоїосвітитаанкетуваннязнимиіз
зауваженнями іпропозиціями щодопокращенняпитаньпроведення
практики;

– контрольякостіпроведенняпрактичнихзанять.
Підчаспроходженняздобувачамивищоїосвітипрактикна3-му

та 4-мукурсахнавчаннянакерівниківпідприємствбазипрактики
покладається:

– призначення безпосередніх керівників практики з числа
підлеглихпрацівників;

– ознайомленняздобувачів вищоїосвіти зрежимом роботи
підприємства;

– ознайомлення здобувачів вищоїосвіти із завданнями і
функціями підприємства,його структурою,розпорядком,правилами
безпекипраці;

– представлення здобувачів вищої освіти працівникам
підприємства, роз’яснення їх статусу, ролі та завдань під час
проходженняпрактики.

Підчаспроходженняздобувачамивищоїосвітипрактикна3-му
та 4-мукурсахнавчаннянабезпосередніхкерівниківпрактикивід
підприємствапокладається:

– створеннядляздобувачіввищоїосвітиумов,необхіднихдля
виконання програм практик (організація робочого місця,надання



необхіднихматеріалів,літератури,інформаційнихджерел);
– контроль за виконанням здобувачами вищої освіти у

повномуобсязізаходів,відображенихупрограмахпрактик;
– щоденний облік та оцінювання роботи здобувачів вищої

освіти,контрользавиконанням програм практик,контрольведення
щоденників;

– залученняздобувачіввищоїосвітидоконтрольнихзаходів,
якіпроводятьсяпідчаспроходженняпрактик(аудитів,перевірок,нарад
таін.);

– проведення індивідуально-виховноїроботи з здобувачами
вищоїосвіти;

– аналізроботи здобувачіввищоїосвіти та,занеобхідності,
наданняїмдопомогизадляуспішноговиконаннязаходів,передбачених
програмамипрактик;

– по завершенню проведення практик надання здобувачам
вищоїосвітихарактеристикщодопідсумкуїхдіяльностіпідчаспрактик;

– підготовка рецензії на кваліфікаційну роботу (для
здобувачіввищоїосвіти4-гокурсунавчання).

Базипрактиквособіїхкерівниківразом зкерівництвом НУЦЗ
України несуть відповідальність за організацію,якість ірезультати
практикиздобувачіввищоїосвіти.

ІV. ОБОВ’ЯЗКИІПРАВАЗДОБУВАЧІВВИЩОЇОСВІТИ
ПІДЧАСПРОХОДЖЕННЯПРАКТИК

Здобувачвищоїосвітизобов’язаний:
Під час проходження ландшафтно-екологічної навчальної

практики:
–виконуватизавданняпрограмипрактикиуповномуобсязі;
– чітковиконуватиусіпунктиінструктажузпитаньдотримання

правилповедінкитазаходівбезпекинатериторіїоб’єктупрактики;
– одержатиуповномуобсязінавички,уміння,якінеобхіднідля

подальшоїпрактичноїроботи;
– представитипіслязавершеннязанятьусізвітнідокументита

отриматизалік.
Під час підготовки та проходження практик на 3-му та 4-му

курсахнавчання:
–роздрукуватищоденникпрактики,заповнитийоговідповіднодо

зміступрограмипрактики(календарнийплан),ознайомитисязізмістом
програмипрактикитасвоєчасноприбутинабазупрактики;

– відрекомендуватися керівнику підприємства та керівнику
відповідногопідрозділупідприємствабазипрактикитаознайомитиїхз



програмоюпрактики;
– вивчитипланроботи,завдання,якістоятьпередпідрозділом,

розпорядок дня,ознайомитись із функціями,обов’язками фахівця-
еколога;

–відповіднодопрограмипрактикискластипланнавесьтермін
проходження практики іподати його на затвердження керівнику
практикивідпідприємства;

– ретельно та якісно проводити кожний із заходів,сумлінно
виконуватиусіслужбовідоручення,відображатиусівиконанізаходиу
щоденникупрактики;

–дотримуватисярозпорядкудня,встановленогоупідрозділі,та
виконавчоїдисципліни;

– проявляти організованість,ініціативу,дотримуватись вимог
законодавчих та нормативних актів України,виявляти повагу до
наставниківтаспівробітників;

– вивчати керівні і нормативні документи,що стосуються
особливостейпрофесійноїдіяльностіфахівця-еколога;

–занеобхідності,братиучастьугромадськомужиттіколективу
підрозділузамісцемпроходженняпрактики;

–особистодотримуватисьправилбезпекипраці.
По завершенню проходженняпрактики здобувачвищоїосвіти

зобов’язаний:
–заповнитищоденникпрактикивідповіднимзвітнимматеріалом;
–підготуватизвітзпрактики(складоващоденника);
– отримати від керівника практики на підприємстві

характеристику стосовно виконання завдань практики (складова
щоденника)з печаткою підприємства у2-х екземплярах,один – у
щоденникутаодиннаокремомуаркушіА4;

–отримативідкерівникапрактикинапідприємствірецензію на
завершенукваліфікаційнуроботувідповіднодотематикипроведеного
дослідження(дляздобувачіввищоїосвіти4-гокурсунавчання);

– здобувачам вищоїосвіти3-гокурсунавчанняпротягом 3діб
післяпочаткуновогосеместрунавчанняпредставитинеобхіднізвітні
документитаздатизалікзпрактики;

– здобувачам вищоїосвіти4-гокурсунавчанняпротягом 3діб
після завершення практики прибути до університету,представити
необхіднізвітнідокументитаздатизалікзпрактики.

Здобувачвищоїосвітимаєправо:
– знайомитись зіслужбовими документами в обсязізавдань,

визначенихпрограмоюпрактики(здозволукерівникапідрозділу);
– складатизадорученням безпосередньогокерівникапрактики

певнідокументи;
– користуватись лабораторними приладами, технічними та

іншимизасобами,наявнимиупідрозділімісцяпроходженняпрактики,
службовоютадовідковоюлітературою,інвентарниммайном(здозволу



керівникапідрозділу).

V.ПІДВЕДЕННЯПІДСУМКІВПРАКТИК

Практикиздобувачіввищоїосвітизавершуєтьсязахистомуформі
диференційного заліку перед комісією,яка призначається наказом
ректора.

ДоскладукомісіївходятькерівникипрактикивідкафедриОПТЕБ,
інші науково-педагогічні працівники кафедри, визначені наказом
ректора університету і,за можливості,представники баз практик
(підприємства,організації,установи).

Комісіяприймаєдиференційнийзалікуздобувачіввищоїосвіти4-
го курсу навчання протягом 3 діб після завершення терміну
проходженняпрактики,уздобувачіввищоїосвіти3-гокурсунавчання
протягом 3 діб після початкунового семеструнавчання.Здобувач
вищоїосвіти отримує залік з практики,виходячи з характеристики
безпосереднього керівника практики та захисту звіту. Критерії
оцінюванняпрактикинаведеноутаблицях2та3.

Таблиця2–Критеріїоцінюванняпрактик(заскладовими)

Складовіоцінювання Бали
1.Захистзвіту: 80
Виконаннязавданьпрактики 30
Оформленнязвіту(правильністьтаякість) 10
Виступздоповіддюназахистіпрактики 10
Презентаціярезультатів 5
Відповідіназапитання 15
Наявність копій документів щодо природоохоронної
діяльностібазипрактики

10

2.Характеристикакерівникапрактикивід
підприємства:

20

-позитивна; До20
-іззауваженнями; До15
-негативна. 0
Загальнасумабалів 100

Таблиця3–Оцінюванняпрактик

Сумабалівза

100-бальною

шкалою

ОцінкавЕСТSДиференційнийзалік

90-100

(та вище з
A відмінно



урахуванням

необов’язкових

завдань)

80-89 B
добре

65-79 C

55-64 D
задовільно

50-54 E

35-49 FX
незадовільно

1-34 F

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної
відомостіізаліковоїкнижки здобувача вищоїосвіти за підписами
членів комісії. Результати проходження практик та отримані
характеристикифіксуютьсявособовихсправахздобувачіввищоїосвіти.
Копії документів з підприємства, які підтверджують вивчення
здобувачем вищоїосвіти документаціїта виконання ним завдань
практики,єбажаним,аленеобов̓язковимелементомзахиступрактики.
Їхнаявністьдозволяєотриматидодатковібалипідчасвиставлення
підсумковоїоцінкизазалік.

Здобувачвищоїосвіти,якийневиконавпрограмупрактикибез
поважних причин,до повторного проходження практики протягом
поточногонавчальногорокунедопускається.Здобувачувищоїосвіти2-
го та 3-го курсів навчання,який не виконав програмупрактики з
поважнихпричин,можебутинаданеправопроходженняпрактикиза
рахунокканікулярноївідпусткиустрокдо30серпняпоточногороку.

Здобувачвищоїосвіти,якийотримавнегативнуоцінкукомісіїз
практики,відраховуєтьсязНУЦЗУкраїни.Загальніпідсумкипрактикиі
заходи щодо її подальшого вдосконалення обговорюється на
засіданняхкафедриОПТЕБтаметодичноїрадиНУЦЗУкраїнинеменше
одногоразупротягомнавчальногороку.

VІ.ЗМІСТЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНОЇНАВЧАЛЬНОЇПРАКТИКИДЛЯ
ЗДОБУВАЧІВВИЩОЇОСВІТИ2-ГОКУРСУНАВЧАННЯ

№
з/п

Роботадлявиконання Звітний
матеріал

1. Ознайомитись з районом дослідження (місцем проведення
практики)напідставіаналізуджереллітературитаотриманого
завдання:

1.1 зприроднімиумовамитаприроднимиресурсами Теоретичний



територіїдослідження; звіт
1.2 з геологічною будовою та мінеральними

ресурсаминадр;
Теоретичний
звіт

1.3 зрельєфом; Теоретичний
звіт

1.4 зкліматичнимиумовамитаресурсами; Теоретичний
звіт

1.5 зповерхневимиводамитаводнимиресурсами; Теоретичний
звіт

1.6 зґрунтамитаґрунтовимиресурсами; Теоретичний
звіт

1.7 зрослиннимсвітомірослиннимресурсами; Теоретичний
звіт

1.8 зтвариннимсвітоміресурсамитваринногосвіту; Теоретичний
звіт

1.9 з ландшафтами і фізико-географічним
районуванням;

Теоретичний
звіт

1.10 зантропогеннимвпливомтаекологічнимстаном
компонентівприродногосередовища;

Теоретичний
звіт

1.11 з антропогенним впливом на компоненти
природногосередовища;

Теоретичний
звіт

1.12 з екологічним станом компонентів природного
середовища.

Теоретичний
звіт

2. Практичновиконати:
2.1 дослідження геологічних та геоморфологічних

чинниківприродногосередовища;
Звітні
матеріали

2.2 дослідження грунтово-геоботанічних чинників
природногосередовища;

Звітні
матеріали

2.3 дослідження клімато-гідрологічних чинників
природногосередовища;

Звітні
матеріали

2.4 ландшафтно-екологічнідослідження. Звітні
матеріали

VІІ.ЗМІСТНАВЧАЛЬНОЇПРАКТИКИНАПОСАДІ
ЕКОЛОГАДЛЯЗДОБУВАЧІВВИЩОЇОСВІТИ

3-ГОКУРСУНАВЧАННЯ

№
з/п

Роботадлявиконання Звітний
матеріал

1. Ознайомитисьз:
1.1 функціональними обов’язками посадових осіб Відмітка



служби охорони навколишнього середовища
підприємства;

ущоденнику
Данізвіту

1.2 організаційною та виробничою структурою
підприємстватаперспективамиїїрозвитку;

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

1.3 нормативними іметодичними матеріалами з
охоронинавколишньогосередовища;

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

1.4 порядкомоблікуіскладаннязвітностізохорони
навколишньогосередовища;

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

1.5 технологічними процесами і режимом
виробництва,їхвпливомнастандовкілля;

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

1.6 засобами контролю відповідності технічного
стануустаткування установи вимогам охорони
навколишньогосередовища;

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

1.7 Передовим досвідом у сфері охорони
навколишнього середовища та збалансованого
природокористування.

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

2. Вивчити:
2.1 Положення про природоохоронну роботу

установи
Відміткау
щоденнику
Данізвіту

2.2 Зміст плану природоохоронних заходів на
поточний рік та звіт про виконання плануза
попереднійрік

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

2.3 Посадову інструкцію фахівця з охорони
навколишньогосередовища

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

3. Взятиучастьу:
3.1 заходах контролю за додержанням на

підприємствівимогекологічногозаконодавства,
інструкційінормативівзохоронинавколишнього
середовища;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту



3.2 перевірці відповідності технічного стану
устаткування вимогам охорони навколишнього
середовища та збалансованого
природокористування;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

3.3 розробцівстановленоїзвітностіщодовиконання
заходівзохоронинавколишньогосередовищата
збалансованогоприродокористування;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

3.4 розробці проектів перспективних і поточних
планівзохоронинавколишньогосередовища.

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

4. Практичновиконати:
4.1 консультування з окремими працівниками з

питаньохорони навколишнього середовищата
збалансованогоприродокористування;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

4.2 аналізстанувиконанняплануприродоохоронних
заходівнапоточнийрік;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

4.3 аналіз результатів (висновків) перевірок
діяльності установи державними
контролюючимиорганами(заостанні2роки);

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

4.4 аналізінформаціїпрозастосуваннядоустанови
штрафних санкцій, в т.ч. пов’язаних з
перевищенням встановлених гранично
допустимих норм викидів у атмосферу,воду,
неналежнуутилізаціювідходівін.

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

VIII.ЗМІСТПЕРЕДДИПЛОМНОЇПРАКТИКИ(СТАЖУВАННЯ)
НАПОСАДІЕКОЛОГАДЛЯЗДОБУВАЧІВВИЩОЇОСВІТИ

4-ГОКУРСУНАВЧАННЯ

№
з/п

Роботадлявиконання Звітний
матеріал

1. Ознайомитисьз:
1.1 функціональними обов’язками посадових осіб

служби охорони навколишнього середовища
підприємства;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

1.2 організаційною та виробничою структурою
установитаперспективамиїїрозвитку;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

1.3 нормативними і методичними матеріалами з
охоронинавколишньогосередовища;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

1.4 порядком облікуіскладаннязвітностізохорони
навколишньогосередовища;

Відміткау
щоденнику



№
з/п

Роботадлявиконання Звітний
матеріал

Данізвіту



1.5 технологічними процесами і режимом
виробництва,їхвпливомнастандовкілля;

Відміткау
щоденнику

1.6 засобамиконтролювідповідностітехнічногостану
устаткування виробництва вимогам охорони
навколишньогосередовища;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

1.7. передовим досвідом у сфері охорони
навколишнього середовища та збалансованого
природокористування;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

1.8 системою охоронипрацінапідприємстві(СУОП)
та нормативно-правових актами, що містять
вимоги щодо екологічноїбезпеки та охорони
праці.

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

2. Вивчити:
2.1 положення про структуру та організацію

підприємствомприродоохоронноїдіяльності
Відміткау
щоденнику
Данізвіту

2.2 основні положення плану природоохоронних
заходівпідприємстванапоточнийріктазвітпро
виконанняпланузапопереднійрік

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

2.3 устрій іроботу газоочисного устаткування та
очиснихспоруднапідприємстві

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

3. Взятиучастьу:
3.1 здійсненні контролю за додержанням на

підприємстві вимог чинного екологічного
законодавства,інструкцій,стандартівінормативів
зохоронинавколишньогосередовища;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

3.2 перевірці відповідності технічного стану
устаткування вимогам охорони навколишнього
середовища та збалансованого
природокористування;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

3.3 розробцівстановленоїзвітностіщодовиконання
заходівзохоронинавколишньогосередовищата
збалансованогоприродокористування;

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

3.4 розробціпроектівперспективнихіпоточнихпланів
зохоронинавколишньогосередовища.

Відміткау
щоденнику
Данізвіту

4.
Практичновиконати:

4.1 аналізекологічногостанукомпонентівландшафту Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

4.2 дослідженняумов,закономірностей формування Відмітка



тадинамікиекологічнихситуаційвмежахокремих
природно-територіальнихкомплексів

ущоденнику
Данізвіту



4.3 аналізджерелзабрудненнятавидівтехногенного
впливунадовкілля

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

4.4 аналіз техніко-економічних показників, що
досягаються в різних апаратурно-технологічних
схемах очищення промислових викидів,скидів
стічнихводтасистемуповодженнязвідходами

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

4.5 аналізстанувиконанняплануприродоохоронних
заходівнапоточнийрік

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

4.6 аналіз результатів (висновків) перевірок
діяльностіустановидержавнимиконтролюючими
органами(заостанні2роки)

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту

4.7 аналізінформаціїпро застосуваннядоустанови
штрафних санкцій, в т.ч. пов’язаних з
перевищенням встановлених гранично
допустимих норм викидів у атмосферу,скидів
стічнихводуводніоб’єкти,неналежнуутилізацію
відходів, порушення санітарно-гігієнічних умов
працітощо(заостанні2роки)

Відмітка
ущоденнику
Данізвіту
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Календарнийграфікпроходженняпрактики
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з/п

Назвиробіт

Тижні
проходження

практики

Відмітки
про

виконання
1 2 3 4 5
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Керівникипрактики:
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Відгукіоцінкароботиздобувачавищоїосвітинапрактиці
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(назвапідприємства,організації,установи)

Керівникпрактикивідпідприємства,
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Печатка
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