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СИЛАБУС 

______Виробнича практика_______ 
(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

1) Шифр за освітньою програмою: ОК 19 

2) Навчальний рік: 2022 -2023 

3) Освітній рівень: бакалавр 

4) Форма навчання: денна, заочна, дистанційна, змішана 

5) Галузь знань: 18. ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 183. Технології захисту навколишнього середовища 

8) Статус освітньої компоненти: обов’язкова  

9) Семестр: 6 

11) Контактні дані викладачів:  

професор, д.т.н. Ткаченко Т.М., tkachenkoknuba@gmail.com, tkachenko.tm@knuba.edu.ua, Tel., Telegram, Viber  

067 353 38 77,  http://www.knuba.edu.ua/?page_id=53176, 

доцент, к.т.н. Жукова О.Г., elenazykova21@gmail.com, Tel., Telegram, Viber 0638136063, 

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=38569  

12) Мова викладання: українська 

13) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): «Біологія», 

«Загальна екологія», «Екологія людини», «Заповідна справа», «Хімія навколишнього середовища», 

«Моніторинг довкілля», «Техноекологія», «Інженерні методи захисту гідросфери», «Інженерні методи захисту 

атмосфери» 

14) Мета курсу:  

закріплення теоретичних знань, умінь, навичок, їх конкретизація та узагальнення, здобуття практичних навичок 

студентами. 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  

Метод перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання 

компетентності 
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1. ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи 

екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та 

фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач у виробничій 

сфері. 

Звіт Практичні 
заняття 

ІК, ЗК07, ФК02. 

ФК08  

2. ПР04. Обґрунтовувати природозахисні 

технології, базуючись на розумінні механізмів 

впливу людини на навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у ньому 

Звіт Практичні 
заняття 

ІК, ЗК07, ЗК 09, 

ФК 01, ФК 03, 

ФК 08 

 

3. ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати 

природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно 

екологічного імперативу та концепції сталого 

розвитку. 

Звіт Практичні 
заняття 

ІК, ЗК07, 

ФК02, ФК08  

4. ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь 

відповідності наявних або прогнозованих 

екологічних умов завданням захисту, збереження та 

відновлення навколишнього середовища.  

Звіт Практичні 
заняття 

ІК, ЗК07, ФК 
01, ФК 04, ФК 

08 

 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Контрольна 

робота 

Самостійні 

робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-вого 

контролю 

- - - 1 180 Залік  

Сума годин: 180 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  6 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 
- 

17) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

Програма виробничої практики передбачає один змістовий модуль, який передбачає такі основні етапи:  

1) участь у настановній конференції,  

2) ознайомлення з основними позиціями діяльності виробництва, установи, організації,  

3) ознайомлення з технічною, технологічними складовими виробництва,  

4) ознайомлення з діяльністю еколого-правового поля конкретного підприємства, виробництва, тощо, 

5) користування даними в галузі екологічного нормування на прикладі конкретного підприємства, 

6) підготовка до звітної конференції. 

Об'єктами практики можуть бути підприємства різних форм власності, видів господарської діяльності, 

організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років та 

здійснюють виробничу торговельну, виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову та інші види 

діяльності. Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто мають застосовуватись передові форми 

та методи управління й організації виробничої, планово-економічної роботи, логістичної і маркетингової 

діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуватись прогресивні технології виробництва, організації праці та 
управління. Крім того, штат підприємства має бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями, 

здатними створити відповідні умови студентам у здобутті професійних навичок. 

Основні етапи проходження практики  

1.1. Студент до відбуття на практику повинен отримати інструктаж від керівника практики і:  

-  направлення на практику (лист та угоду на проходження практики в 2 примірниках – один для 

студента, який вкладається до звіту, а інший керівництву підприємства), але у разі якщо база практики 

обговорена попередньо між двома сторонами (університетом та підприємством або організацією) у такому разі 
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супровідні документи непотрібно;  

- робочу програму практики;  

- щоденник (в роздрукованому або електронному вигляді для заповнення)  

1.2. Студент, прибувши на базу практики, повинен подати керівникові від підприємства чи установи 

щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися з робочим місцем, 

правилами експлуатації оргтехніки та іншого устаткування та уточнити план-графік проходження практики.  

1.3. Під час проходження практики студент зобов'язаний суворо дотримуватися правил внутрішнього 

розпорядку, прийнятих на базі практики.  

1.4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіку проходження практики та 

додаткових вказівок керівників практики від ВНЗ і від підприємства.  

1.5. Практика студента оцінюється за 100-бальною системою та зараховується нарівні з іншими 

дисциплінами навчального плану. 

Під час практики студенти збирають необхідну інформацію про діяльність підприємства, роблячи загальний 

аналіз результатів діяльності і визначають наявність екологічних проблем у його функціонуванні. У разі 

виявлення на підприємстві проблем студенти повинні вказати можливі шляхи їх вирішення. Результати роботи 

студенти оформлюють у вигляді звіту з практики. Оцінюють результати роботи студентів спочатку керівники 

практики від вузу та підприємства у вигляді відгуку, а потім комісія із захисту практики 
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18) Основна література: 

1. Пiскунова Л.Е. Безпека життєдiяльностi: пiдручник/ Л.Е. Пiскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – К.: ВЦ 

«Академiя», 2014. – 224 с. 
2. Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологiя. Практичний курс: навчальний посiбник у 

2 ч. Частина 1. Урбоекосистеми. – Чернiвцi: Книги – ХХI, 2008. – 342 с. 

3. Бiлявський Г.О., Бутченко Л.I., Навроцький В.М. Основи екологiї: теорiя та практикум. Навчальний 

посiбник. – К.: Лiбра, 2002. – 352 с. 

4. Лико С.М. Гiдроекологiя: навчальний посiбник/ С.М. Лико, I.Л. Суходольська. – Київ: Кондор-

Видавництво, 2017. – 212 с. 

5. Олiйник Я.Б. Основи екологiї: пiдручник/ Я.Б. Олiйник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К.: Знання, 

2012. – 558 с. 

6. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум Київ: “Лібра”, 

2002. 351 с.  

7. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Князькова Т.В., Розпутній М.В. Екологія: навч. посіб. Київ.: Вид.центр 
НАУ, 2006. 158 с.  

8. Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологія тварин: К: Компринт, 2016. 288 с.  

9. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія, Київ: dtv-Atlas., 2001. 287 с.  

10. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2003. 416 с.  

11. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. підручник К.: Вища школа, 2004. 382 с.  

12. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. 408 с.  

13. Сухарев С.М.,Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони довкілля. навч. посіб. Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006, 394 с.  

14. Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологія: практичний курс. Частина І. Чернівці.: 

Рута, 2003. 320 с. 

15. Шматько В.Г., Нікітін Ю.В. Екологія та організація природоохоронної діяльності: навчальний посіб. 
Київ: КНТ, 2008. 303 с.  

16. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. Київ: Ніка�Центр, 2001. 262 с.  

17. Войцицький А.П. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: навчальний 

посіб. Київ: Генеза, 2005. 278 с.  

18. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г. та ін. Нормування антропогенного навантаження на 

навколишнє природне середовище: навчальний посіб. Київ: Кондор, 2007. 268 с. 13  

19. Юрасов С.М., Сафранов А.В., Чугай Т.А. Оцінка якості природних вод: навчальний посіб. Одеса: 

Екологія, 2012. 168 с.  

20. Добрянський І. М., Дмитрів Г. М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд: навчальний 

посіб. Львів: Афіша, 2008. 118 с.  

21. Борисовська О.О. Інвентаризація та облік відходів: навчальний пособ. Дніпро: Літограф, 2017. 168 с.  

22. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Глушко О.В. та ін. Екологічна безпека: навчальний посіб. Київ: ТОВ 
«Інфодрук», 2009. 245 с.  

23. Петрук В.Г., Северин Л.І., Васильківський І.В. та ін. Природоохоронні технології: навчальний посіб. 

Вінниця: ВНТУ, 2014. Ч.2. Методи очищення стічних вод. 254 с.  

24. Ратушняк Г.С., Лялюк О.Г. Технічні засоби очищення газових викидів: навчальний посіб. Вінниця: 

ВНТУ, 2005. 158 с.  

25. ДСТУ 3008-2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с.  

26. Ландшафтна екологія : підручник / В. М. Гуцуляк, Н.В. Максименко, Т.В. Дудар. – Чернівці : ЧНУ ім. 

Ю. Федьковича, 2017. – 248 с.  

27. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище: навчальний посіб. Київ: Ніка-Центр, 2007. – 372 с. 

19) Додаткові джерела: 

1. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький екологія: основи теорії і практикум. Навч. посіб для студентів 

вищих навч. закладів. – Л.: „Магнолія плюс‖, „Новий світ 2000‖, 2003. – 296 с.  

2. Практикум по экологии / С.В.Алексннв, Н.В.Груздева, А.Г.Муравьева, Э.В.Пущина. – М.: АО МДС, 

1996. – 190 с.  

3. Екологічна інформація: доступ та застосування: Посібник / В.Підліснюк (Ред.). –К.: КМ Академія, 2002. 

– 80 с.  

4. Экологическая антология: Экологические произведения западных авторов / Сов.-амер. гуманитарная 

инициатива „Голубка‖; Редкол.: Г.Уорнер и др. – М.; Бостон, 1992. – 267 с 
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20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Підсумковий контроль Сума 

ПРН.01 ПРН.04 ПРН.06 ПРН.14 

10 10 10 10 60 100 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

Відпрацювання практики на підприємстві та підготовка звіту  

22) Політика щодо академічної доброчесності: 

Виконання практичних завдань та звіту, активна робота 

23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1372 

 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1372

