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Вступ 

 

Виробнича (технологічна) практики для студентів освітньо – 

кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму 6.040106 “Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокори-

стування”, професійного спрямування “Водогосподарська екологія 

та природокористування” згідно з діючим навчальним планом 

проводиться у 6-му семестрі. Вона є складовою частиною навчаль-

ного процесу і одним із найважливіших етапів підготовки фахівця. 

Базовими підприємствами для проведення практик є управління 

водного господарства та меліорації, міжрайонні управління водного 

господарства, гідрогеолого-меліоративні експедиції, Державні 
управління екологічної безпеки у Рівненській, а також інших облас-

тях України, районні управління екологічної безпеки, а також міські 
екологічні інспекції, підприємства міського управління комуналь-

ного господарства, інші підрозділи підприємств та організацій при-

родоохоронного профілю. 

Підставою для організації та проведення практик є угоди поміж 

університетом і відповідними підприємствами (організаціями). Ке-

рують практиками дві особи – викладач випускаючої кафедри та 
один із провідних спеціалістів організації, в якій студент проходить 

практику.  

Загальне керівництво практиками здійснює випускова кафедра. 
Перед виїздом на практики співробітники кафедри (керівники), 

проводять інструктаж, на якому: знайомлять студентів із завданням 

практики, принципами організації та планування екологічних робіт, 
обов'язками практикантів, рекомендують перелік матеріалів, необ-

хідних для підготовки звітів з практик. 

Під час практик студенти зобов'язуються набути виробничі на-

вички за фахом, повністю та своєчасно виконати програму практик, 

дотримуватись правил трудового розпорядку відповідної організації 
або підприємства та правил техніки безпеки, виконувати вказівки 

керівників практики, забезпечувати високу якість виконуваних ро-

біт, зібрати необхідний матеріал для звіту з цих практик, а також 

майбутньої випускової роботи (проекту), систематично вести що-

денник, описуючи виконані роботи. 
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Керівник практики від виробництва у випадку, якщо студент-
практикант зарахований на штатну посаду, до початку роботи по-

винен: 

• ознайомити його з основними видами виробничої діяльності пі-

дприємства; 

• зобов'язати вивчити правила техніки безпеки і охорони праці; 

• провести інструктаж з техніки безпеки; 

під час практики керівник від виробництва: 

• несе відповідальність за нещасні випадки, що можуть статися 

з студентом-практикантом, який проходить виробничу прак-

тику; 

• сприяє безпосередній участі практиканта в роботі екологічно-

го підрозділу, а також нормативним умовам проходження 

практики та побуту студента; 

• надає допомогу студентам щодо виконання програми практи-

ки, самостійних екологічних досліджень; 

• контролює виконання завдань, хід збору необхідних матеріалів і 

ведення щоденника. 

 

1. Мета і завдання практики 

Метою практики є: формування у майбутнього спеціаліста 
професійних практичних знань з водогосподарських та екологічних 

аспектів господарської діяльності, закріплення набутого досвіду та 
безпосередня практична підготовка до самостійної високоефектив-

ної роботи на посаді інженера-еколога в сільськогосподарських, 

промислових, природоохоронних та інших організаціях; збір мате-

ріалів для майбутньої бакалаврської роботи. 

Завдання практики: студент має отримати знання та практичні 
навички щодо методів оцінки екологічного стану водогосподарсь-

ких об'єктів, атмосфери, літосфери і гідросфери в межах досліджу-

ваних об'єктів, навчитись будувати різноманітні агротехнічні, еко-

логічні, геоекологічні карти, збирати і обробляти 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, 

знати методики та технічні засоби, необхідні для здійснення приро-

доохоронних робіт.  
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2. Програма практики 

До завдань виробничої (технологічної) практики, входить ви-

вчення таких питань:  

Виробнича діяльність підприємства: 

� виробнича структура і структура управління підприємством, 

установою тощо, яка безпосередньо виконує будівельні, ремонт-
ні, експлуатаційні, управлінські роботи, організаційна структура 
вищих організацій, кількісний склад адміністративного і вироб-

ничого, лінійного персоналу, функціональні обов'язки основних 

працівників, організаційно-правові форми підприємства; 

� допоміжні служби на підприємстві, організація складського, під-

собного господарств, транспортного обслуговування, енергопо-

стачання, інформаційного забезпечення; 

� функціонування диспетчерської служби в будівельних та екс-

плуатаційних організаціях;  

� характеристика об'єкту, що будується або експлуатується: при-

родно-кліматичні умови, технічна характеристика, експлуатацій-

не оснащення та устаткування, у тому числі засоби автоматиза-

ції; 
� перелік і характеристика оснащення підприємства основними за-

собами виконання робіт: машини і механізми, устаткування, ін-

вентар, прилади, обладнання тощо; 

� основні види робіт, що виконуються на підприємстві при будів-

ництві або експлуатації, їх організація і технологія виконання, 

ступінь механізації і автоматизації;  

� оцінка якості будівельних або експлуатаційних робіт, прилади і 
пристрої для контролю якості робіт, організація цих робіт, 

� організація і проведення контролю за роботою об'єкту на стадії 
його експлуатації, прилади і пристрої для контролю; 

Природоохоронна діяльність на підприємстві: 
� форми звітності щодо природокористування; 

� перелік та інвентаризація джерел забруднення атмосферного 

повітря, водних ресурсів та земель; 

� основні документи щодо регламентації природокористування 

(ліміти використання ресурсів, ліцензії тощо; 

� проекти ГДВ, ГДС; 

� принципи і методи планування виробництва (основною, допомі-
жного, обслуговуючих), диспетчеризація і автоматизація управ-
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ління об'єктом; 

� перелік технічної документації, що використовується при будів-

ництві або експлуатації об'єкту, звітна документація підприємст-
ва або установи, її структура; 

� вимоги техніки безпеки і протипожежної техніки, стан охорони 

праці на підприємстві та охорони довкілля при проведенні буді-
вельних або експлуатаційних робіт. 
Стан природного середовища і довкілля в межах впливу підпри-

ємства: 

� оцінка техногенного впливу на навколишнє природне середови-

ще та на об'єкти практики в районі, місті, на підприємстві тощо; 

� вивчення сучасного екологічного стану об'єкту практики, його 

окремих елементів і довкілля у зв'язку з впливом на нього різних 

видів господарської діяльності; 
� визначення основних параметрів антропогенних процесів, які 
призводять до зміни стану навколишнього природного середо-

вища. 

Студенти повинні ознайомитись також із нормативно-довідковою 

літературою, яка є на підприємстві або в установі: відомчі норми і 
розцінки на будівельні, монтажні і ремонтно-експлуатаційні роботи, 

правила та інструкції експлуатації обладнання, улаштування прила-

дів, пристроїв тощо. 

 

3. Пояснення до виконання програми практики 

 

При зборі інформації щодо діяльності підприємства студентам 

професійного спрямування "Водогосподарська екологія" потрібно 

приділити увагу питанням щодо: 

- організації впровадження державної політики з питань розвитку 

водного господарства та меліорації земель;  

- участі у розроблені і реалізації загальнодержавних, міждержав-

них і регіональних програм використання і охорони вод та відтво-

рення водних ресурсів, меліорації земель, водопостачання, захисту 

від шкідливої дії вод; 

- експлуатації міжгосподарських меліоративних систем та окре-
мих об'єктів інженерної інфраструктури; 

- контролю за меліоративним станом осушених земель; 
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- здійсненні заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливої дії вод 

і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сіль-

ських населених пунктів і земель; 

- здійсненні державного моніторингу вод; 

- здійсненні державного контролю за раціональним використан-

ням, охороною вод та відтворенням водних ресурсів, дотриманням 

підприємствами, установами і організаціями вимог водного законо-

давства, стандартів, норм і правил водокористування; 

- розробленні організаційних засад використання меліоративних 

угідь в умовах різних форм власності та ринкових відносин для за-

безпечення технологічної цілісності та стабільного функціонування 

меліоративних систем. 

Потрібно аналізувати діяльність відділів, що керують водогоспо-

дарською діяльністю, зібрати інформацію про наступні види діяль-

ності: 
- здійснення державного обліку та аналізу стану водокористування 

в області (форма 2-ТП (водгосп)); 

- забезпечення ведення державного водного кадастру; 

- розробка і встановлення режимів роботи водосховищ комплекс-

ного призначення, водогосподарських систем і каналів; 

- здійснення контролю за раціональним використанням, охороною 

та відтворенням водних ресурсів; 

- розробка заходів для безаварійного пропуску льодоходу, повені та 

паводків на водних об'єктах регіону; 

- узагальнення інформації щодо наповнення, опорожнення і спра-

цювання ставків та водосховищ, розташованих в області; 
- ведення обліку і паспортизації річок, ставків, водосховищ, озер та 
інших водних об'єктів; 

- здійснення розрахунків водогосподарських балансів в басейнах 

річок області; 
- збір і узагальнення інформації про гідрологічний і санітарно-

епідеміологічний стан водних об'єктів регіону.  

Екологічний стан навколишнього середовища території визна-

чають на підставі даних попередніх років (фондові, літературні та 
інші джерела) або вимірюють за допомогою сучасних методів тех-

нічних і екологічних досліджень. 

Та або інша територія - це природно-антропогенна система, еко-

логічний стан якої визначається взаємодією людини та її господарс-
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тва (соціосфера) з неживою (геосфера) та живою (біосфера) приро-

дою. До складу основних функціональних блоків, які відповідають 

циклу екологічних досліджень, входять такі блоки. 

Геосферний. Основою інформаційного забезпечення блоку "Гео-

графічне середовище" є: фондові матеріали, матеріали різномасш-

табних геолого-екологічних зйомок, матеріали регіональних, спеці-
альних та локальних спостережень за інженерно-геодинамічними 

процесами, матеріали регіональних, спеціальних та локальних ін-

женерно-геологічних досліджень, матеріали спостереження за гід-

рогеохімічними показниками, динамікою та режимами підземних 

вод, дані по оцінці мінерально-сировинної бази території та геохі-
мічних параметрів ландшафтів, матеріали комплексних геофізичних 

досліджень, оцінка основних видів техногенних навантажень, мате-

ріали аерокосмічної зйомки різних років, оцінка основних видів за-

хворювань, пов'язаних із зміною стану природного середовища, ра-

діоекологічні матеріали, оцінка стану земельного фонду з точки зо-

ру техногенних змін природного середовища, карти стану атмосфе-

ри та мікрокліматичного районування (комплексна оцінка об'єктів 

за даними атмосферних досліджень, забруднення автотранспортом, 

сільськогосподарським виробництвом, мікрокліматичні ресурси, 

метеорологічні процеси тощо). 

Аналізуються природний стан ґрунтових та поверхневих водних 

ресурсів. При цьому використовуються: карта підземних вод та їх 

забруднення шкідливими речовинами, карта ґрунтових вод та їх за-

бруднення шкідливими речовинами сільськогосподарських та про-

мислових підприємств, карта несприятливих гідрогеологічних явищ 

(повені, пересихання і перемерзання русел, селеві потоки, лавини, 

замулювання, наноси на заплавах, ерозія берегів, заболочення то-

що), водопостачання, водоспоживання, водовідведення та водогос-

подарський баланс, очищення вод, утилізація відходів, зворотне во-

докористування. 

 Тенденції до змін у використанні водних ресурсів, їх санітарно-

гігієнічного стану та прогнозування водокористування; карти тех-

ногенних навантажень на екологічні системи; карти комплексного 

районування геологічного середовища за ступенем інженерного ри-

зику; карти динаміки використання аграрних ресурсів тощо. 
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Оцінка стану природного середовища має містити в кінцевому 

підсумку складання прогнозу та організацію керованого контролю 

(стратегію, тактику, технологію та методи контролю). 

Окрім того, до атмосферного блоку входить оцінка стану техно-

генної діяльності, вплив кліматичних факторів на стан природного 

середовища: забруднення атмосферного повітря відповідними агра-

рними та промисловими підприємствами, карти стану повітряного 

басейну та його забруднення окислами сірки, азоту, вуглецю, пилом 

та іншими шкідливими компонентами, транспортне перенесення за-

бруднювачів, тенденції до змін стану повітряного басейну і прогно-

зування його розвитку, стан мікрокліматичних ресурсів, карта пло-

щинного розподілу ресурсів тепла і вологи залежно від рельєфу, ві-
троенергетичні ресурси, природні та антропогенні зміни глобально-

го клімату та їх вплив на клімат району, несприятливі метеорологі-
чні явища (зливи, грози, град, посухи і суховії, заморозки, тумани, 

ожеледиці, заметілі та снігоперенесення тощо) та їх прогнозування, 

мікрокліматичне районування. 

Гідросферний. Оцінка гідросфери містить аналіз стану природ-

них та штучних гідрологічних об'єктів (карти). Забруднення повер-

хневих та підземних вод хімічними речовинами, радіонуклідами. 

Охорона та раціональне використання водних ресурсів. 

Екологічна ситуація та прогноз стану водогосподарських об'єк-

тів.  

Регіональні особливості та екологічні наслідки використання в 

сільському господарстві мінеральних добрив та отрутохімікатів. 

Меліорація земель та її наслідки. Розорювання земель і його наслід-

ки.  

Соціосферний. Формування соціосферого блоку грунтується на 

основі комплексної оцінки техногенних змін стану середовища гео-

сферного та біосферного блоків системи: "людина - природне сере-

довище". 

Оцінюють соціосферний блок за геосферним блоком, до якого 

входить демосфера та її вплив на літосферний і атмосферний прос-

тори: забруднення атмосфери, забруднення води, техногенні пору-

шення літосферного простору, техногенні відклади; побутові сіль-

ськогосподарські та промислові відходи, їх розміщення, утилізація, 

переробка; екологічні ситуації в районах сміттєзвалищ, техногенно 

зумовлені геохімічні та гідрохімічні аномалії.  
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4. Індивідуальні завдання 

Перед виїздом на технологічну (виробничу) практики випускова 

кафедра ознайомлює студентів з програмою практики, та специфі-
кою проходження практики в тому або іншому районі, управлінні, 
інспекції, підприємстві, організації. 

Згідно з поставленим завданням студент збирає матеріал для на-

писання звіту за такими основними розділами: 

1) Визначення сучасної екологічної ситуації та екологічного стану 

природного середовища (промислового об`єкту) на території облас-

ті, району, міста, сільськогосподарського, промислового, лісогоспо-

дарського або іншого підприємства з метою її оптимізації та покра-

щення. 

2) Аналіз екологічної ситуації та екологічного стану природного се-
редовища на об'єкті практики. 

3) Аналіз виробничої діяльності підприємства. 

4) Моніторинг та прогноз небезпечних техногенних процесів на ре-

гіональному, спеціальному та локальних рівнях стосовно об'єкта 
практики. 

5) Складання (при необхідності) комп'ютерних баз даних екологіч-

ної інформації, геоінформаційних систем, електронних екологічних 

карт області, міста, району, рекреаційної зони, промислового, агро-

промислового або іншого підприємства для розробки інформаційно-

керуючих систем управління довкіллям. 

6) Складання проектів з оцінки впливу на навколишнє середовище 
згідно Державних норм. 

7) Обґрунтування та розробка програм охорони навколишнього 

природного середовища на обласному, районному, міському рівнях 

та на відповідному об'єкті практики. 

Окрім того, студент має вивчити і зібрати матеріал для розробки 

спеціальних питань з окремих вузьких, спеціальних напрямів робо-

ти, які можуть бути відображені у випускній бакалаврській роботі 
(проекті). Завдання на розробку спеціальних питань видаються ке-

рівником практики від кафедри або від виробництва. 

 

5. Лекції, консультації і екскурсії 

У період практики керівники виробництва знайомлять студентів 

з районом, у якому відбувається практика, підприємствами, запові-
дними територіями, проводять з ними бесіди, лекції, консультації з 
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питань екології та охорони природи, безвідходних, екологічно чис-

тих технологій тощо. Заняття та екскурсії мають проводитись для 

більш глибокого ознайомлення з господарсько-екологічними про-

блемами регіону та об'єкту практики. Студентів також знайомлять з 
умовами техніки безпеки екологічних досліджень, лабораторним 

обладнанням для виконання екологічних аналізів тощо. 

 

6. Календарний графік 

Тривалість практики згідно з робочим навчальним планом ста-

новить 4 тижні – для освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр". 

 Для раціонального і повного використання цього часу і вико-

нання програми практики та збору фактичного матеріалу керівники 

практики від кафедри і виробництва разом із студентом складають 

календарний графік розподілу часу, призначеного на виконання 

окремих видів робіт, які необхідно реалізувати під час практики ві-
дповідно до конкретних умов і специфіки об'єкта практики (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл часу при проходженні практики 

Види робіт 
Кількість 

 тижнів 

1 Підготовка до практики, отримання завдання та ві-
дповідної документації, інструктаж 

За планом випу-

скової кафедри 

3. Ознайомлення зі структурою підприємства. Ви-

вчення фондових і літературних джерел з екологічної 
ситуації об'єкту практики, відповідних природних ре-

сурсів і рівнів техногенного забруднення 

0,5 

4. Участь у виконанні виробничих завдань. Ознайом-

лення з екологічними умовами, природними ресурса-

ми і підприємствами-забруднювачами в районі 
1 

5. Вивчення методик збору та обробки екологічної 
інформації 

0,5 

6. Виконання індивідуального спеціального завдання 1 

7 Збір текстових і графічних матеріалів для звіту 

практики і для дипломної роботи (проекту) Оформ-

лення щоденника.  

1 

9. Подача матеріалів практики на кафедру. Визначен-

ня теми звіту. Написання і захист звіту (диференційо-

ваний залік) 

За планом випу-

скової кафедри 

Разом 4 
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Звіт за переддипломну виробничу практику має бути підготовле-

ний, оформлений відповідно до діючих нормативів, зданий на випу-

скову кафедру і захищений протягом 10 днів після закінчення тер-

міну практики. 

 

7. Оформлення звіту та вимоги до нього. 

Для того, щоб звіт про практику був виконаний вірно та заслуго-

вував високої оцінки, студенту необхідно детально ознайомитись з 
програмою виробничої (технологічної) практики, що наведена ви-

ще, ретельно розглянути питання, що висвітлюються в кожному ро-

зділі.  
Матеріал потрібно викладати стисло у зрозумілій формі. В кінці 

кожного розділу обов’язково слід зробити аналіз даного напрямку, 

сформулювати висновки та внести свої пропозиції щодо покращен-

ня існуючого стану. Кожен новий розділ починається з нової сторі-
нки. 

 Основні редакційні вимоги. Звіт про практику повинен бути на-

писаний акуратно на аркушах формату А-4, мати титульну сторі-

нку (додаток 1). Наступна сторінка після титульної – зміст звіту, де 
вказані назви розділів звіту та номера сторінок, з яких вони почи-

наються. 

Схеми, креслення, ескізи і інші графічні матеріали можуть бути 

виконані олівцем, чи за допомогою комп`ютера. Обсяг роботи може 
орієнтовно складати 30 – 40 сторінок рукописного тексту. Але ба-

жання автора щодо збільшення обсягу з метою більш повного і де-

тального викладу окремих питань не обмежується. 

Сторінки повинні мати поля (незалежно від того рукописний 

текст чи друкований), мм: ліве – 30, праве – 10, верхнє – 20, нижнє – 

25. Не допускається вживання загальноприйнятих скорочень за ви-

нятком таблиць. 

Числа до десяти за відсутності розмірності (г, т, млн.. та ін.) у те-

ксті записують словами, а більше десяти – цифрами (10 м2
, 20 ˚С, 1 

– 2 кг з розрахунку на 100 кг живої маси тощо). Дроби записують 

тільки цифрами. 

Слід дотримуватись прийнятих скорочень одиниць виміру фізи-

чних чи інших величин (мкг, мг, кг, г, ц, т, мм, см, м, км, с, хв., год., 

корм. од., МДж та ін.). 
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Усі сторінки (включаючи сторінки з рисунками, таблицями, фо-

тографіями) нумеруються по порядку, починаючи з титульної. Но-

мер проставляється всередині нижнього поля, починаючи з третьо-

го. 

Основні розділи роботи, за потребою, з метою більш детального, 

систематичного поділу, розділяють на підрозділи і пункти, що ну-

меруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з 
номера розділу і пункту, розділених крапкою. Після номера підроз-
ділу чи розділу теж ставиться крапка. Наприклад: 

1.1. - перший підрозділ першого розділу 

1.1.1 - перший пункт першого підрозділу першого розділу  

Таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву та номер. 

Далі продовжується текст. Всі таблиці в звіті нумеруються по 

порядку незалежно 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 част-
ками 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. 

Малюнки. До ілюстрацій відносять: графіки, схеми, діаграми, крес-

лення , фотографії. 

 Їх називають рисунками і нумеруючи послідовно арабськими 

цифрами, розміщують на наступній сторінці після першого поси-

лання. Номер та назву рисунку записують під ним.  

На одній сторінці можна розміщувати два рисунка без порушен-

ня черговості нумерації. Розміри малюнків з врахуванням ширини 

полів і підпису (назви) не повинні перевищувати розміри аркуша.  

 

8. Щоденник практики 

Заповнення щоденника студентом під час проходження вироб-

ничої (технологічної) практики є обов’язковим та відбувається що-

денно. Щоденник заповнюється акуратно, в стислій формі, після за-

повнення він разом із звітом по практиці здається на кафедру. 
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9. Підведення підсумків практики 

Практика вважається студентом виконаною за наявності: 
- індивідуального завдання, форма наведена у додатку 2 (при необ-

хідності); 

- звіту, оформленого згідно вимог; 
- щоденника з результатами проведених робіт разом із відгуком ке-

рівника практики від виробництва і службовою характеристикою 

про роботу студента на відповідній посаді. 
- захисту звіту та отримання заліку.  

 

10. Форми та методи контролю 

Після закінчення терміну виробничої практики повністю оформ-

лений письмовий звіт і щоденник практики, що підписані безпосе-

редньо керівником від бази практики, студент подає на рецензуван-

ня керівнику практики від кафедри.  

Після перевірки письмового звіту і щоденника практики керів-

ником практики від кафедри проводиться його захист (по кожному з 
розділів) у вигляді заліку в межах питань гарантованого рівня знань 

перед комісією (призначеною завідувачем кафедри). 

Результати виробничої практики, враховуючи якість знань, пов-

ноту і обсяги зібраного матеріалу згідно з письмовим звітом, що-

денником практики і відповіддю студента на захисті є підставою 

отримання заліку. 

Отримання незадовільної оцінки веде за собою повторне прохо-

дження студентом виробничої (технологічної) практики, при вико-

нанні умов, визначених університетом. 
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Національний університет водного господарства  

та природокористування 
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професійного спрямування 

 "Водогосподарська екологія та природокористування" 
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Затверджена деканом “____”____________ 20__ р. 

 

2.Термін здачі студентом завершеного звіту на кафедру  
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