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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування Галузь знань, напрям 
Статус навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 
показників підготовки, освітній рівень 

навчання навчання   

Кількість кредитів 6,0 
Галузь знань: 

Обов’язкова 
10 Природничі науки    

    

Індивідуальне науково -  Рік підготовки: 

дослідне завдання - не 
Спеціальність: 

1-й 1й 

передбачено Семестр 

101 Екологія 
Загальна кількість годин - 2-й 2-й  

180  Лекції 

  0 год. 0 год. 

  Практичні, семінарські 

Тижневих годин для денної  0 год. 0 год. 

форми навчання:  Лабораторні 

аудиторних - 0  год. год. 
самостійної роботи 

   

Освітній рівень: 
Самостійна робота 

студента - 45 
  

180 год. 180 год. магістр 
 

У тому числі: 

 

   

Мова навчання: 

  

 Індивідуальні завдання: 0 год. 

українська  Форма підсумкового 

  контролю: диф. залік 
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2. Мета та завдання виробничої практики 

 

2.1. Метою проведення виробничої практики є формування практичних 

навичок та ознайомлення з методичними основами пошуку оптимальних умов 

планування, підготовки та проведення екологічного експерименту і статистичною 

обробкою та оцінкою його результатів. 

2.2. Основними завданнями виробничої практики є: 

- закріплення та поглиблення теоретичних знань;  
- надбання практичних навичок та вмінь у плануванні, підготовці 

та проведенні експерименту;  
- закріплення та поглиблення знань з питань статистичної обробки 

експериментальних результатів;  
- ознайомлення з загальною структурою науко-дослідної установи, 

промислового підприємства, відділу екологічної інспекції, визначення 
функцій закладу, де проходить практика;  

- збір матеріалів для виконання дипломної роботи;  
- залучення студентів до самостійної науково-дослідної роботи;  
- вироблення та закріплення навичок роботи у колективі та організаційної 

роботи.  
2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована 

на формування компетентностей:  
ЗК02 - здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ФК15 - здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, 

захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної 

інформації та суперечливих вимог; ФК18 - здатність оцінювати рівень негативного 

впливу природних та 

антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину. 

 

3. Результати навчання 

 

Програмними результатами навчання відповідних фахових компетентностей  

є:  

ПР10  - демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту  

навколишнього середовища; 

ПР11  - уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології,  

природокористування та захисту довкілля;  

ПР12  -  уміти  оцінювати  ландшафтне  і  біологічне  різноманіття  та  аналізувати  

наслідки антропогенного впливу на природні середовища; 

ПР13 - уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської  

діяльності на довкілля;  

ПР15 - оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та 
суперечливих вимог;  

ПР16 - вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або 
природокористування в залежності від екологічних умов. 
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4. Передумови для проходження виробничої практики 
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: «Методологія та організація 

наукових досліджень», «Екологічне інспектування», «Методики визначення  

екологічного ризику», 
«Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Екологічний  

менеджмент і аудит», «Екологічне законодавство», «Управління проектами». 

 

5. Програма виробничої практики  
1. Виділення робочих місць. 

2. Одержання інструктажу з техніки безпеки і виробничої санітарії.  
3. Проведення вступної лекції-бесіди керівника практики від НДІ, підприємства, 

лабораторії та ін. з наукової тематики лабораторії і змісту роботи практиканта.  
4. Висвітлити науково-прикладне значення отриманих результатів для їх 
застосування.  
5. Проаналізувати біологічний потенціал досліджуваної території 
для визначення специфіки еколого-ситуаційних задач.  
6. Вибрати методи геоекологічних, соціоекологічних, 
ландшафтноекологічних, геохімічних, геофізичних та інших екологічних 
досліджень для оцінки стану урболандшафтів лісових екосистем, 
сільськогосподарських угідь та інших екосистем.  
7. Вибрати методи для експертної оцінки антропогенних навантажень 
на екосистеми.  
8. Вибрати методи для визначення стійкості екосистеми.  
9. Проаналізувати отримані результати, використовуючи математико-

статистичні та інші методи для оцінки достовірності отриманих даних.  
10. Виконати графічне, картографічне зображення результатів вимірювання 
та аналізу, для створення моделі досліджуваного об’кту, явища, ефекту.  
11. Оформити звіт про проходження переддипломної практики для оцінки 
роботи студента.  
12. Проаналізувати екологічні платежі підприємства для оцінки економічного 
збитку від забруднення навколишнього середовища.  
13. Проаналізувати еколого-технологічні аспекти функціонування підприємства 
для рекомендації природоохоронних заходів.  
14. Проаналізувати економічну ефективність природоохоронних заходів 
для захисту, стабілізації та оздоровлення довкілля.  
15. Надати звітні документи керівнику практики та зробити доповідь на 
підсумковому обговоренні результатів виробничої практики. 
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6. Структура виробничої практики  

    

Найменування завдання Рекомендації щодо Результат Строк 

 виконання  виконання 

Ознайомлення з Засвоїти структурні Розділ звіту 1-й тиждень 
підприємством, інструктажі підрозділи   

з техніки безпеки підприємства, їх   

 функції   

Ознайомлення з робочим Звернути увагу на Розділ звіту 1-й тиждень 
місцем практики, використання сучасних   

обладнанням та приладів, інструментів,   

матеріалами, правилами обладнання   
техніки безпеки    

    

Участь у виконанні робіт Звернути увагу на Розділ звіту 2-й-3-й тижні 
на місці практики використання сучасних   

 методів та прийомів   

 робіт   

Екскурсії по іншим Використати поради Розділ звіту 2-й-3-й тижні 
об’єктам бази практики керівника практики   

Виконання Використати поради Розділ звіту 4-й тиждень 
індивідуального завдання керівника практики   

Написання та оформлення Згідно структури звіту Оформлений звіт 4-й тиждень 
звіту    

 

7. Теми практичних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

8. Теми лабораторних занять 
Не передбачено навчальним планом 

 

9. Індивідуальні завдання 

Визначаються керівником практики та 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Типового положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання 
студентів Луганського національного аграрного університету (посилання на сайті ЛНАУ - 

https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf). 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання  
Контроль за роботою студентів під час практики здійснює керівник практики від 

кафедри екології та безпеки життєдіяльності, завідувач кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності, декан факультету/директор ННІ. При виставленні диференційованої 

оцінки студенту враховується рівень теоретичної підготовки майбутнього еколога, якість 

виконання завдань практики, рівень оволодіння професійними вміннями і навичками, 

акуратність, дисциплінованість, якість оформлення документації та час її подання.  
Підведення підсумків практики 

Практика вважається студентом виконаною за наявності: 

https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf
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- 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;  

- 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.  
 

№ 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 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 шт., 

Програмне забезпечення Windows 10, Office 365) 

Проектор Acer X1123HP (2020 р.) 1 шт. 

Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 шт. 
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13. Рекомендовані джерела інформації 
13.1. Навчальна та інша література 

1. Методологія та організація наукових досліджень (в екології) : підручник/ 

М.О.Клименко, В.Г. Петрук, В.Б. Мокін, Н.М. Вознюк. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 

474 с. 

2. Методологія та організація наукових досліджень в екології: Практикум / Н.О. Зоріна. 

– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2017. 40 с. 

3. Адаменко О. М. Методологія та організація наукових досліджень в екології: 

підручник /О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 173 

с. 

4. Посібник з курсу «Методологія та організація наукових досліджень»/ В. П. Ляшенко, 

І. В. Дрегваль. – Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2015. – 24 с.  

5. Биометрия [Текст] : учеб. пособие для студентов (в том числе иностр.) биотехнол. 

направления / Л. В. Горбунов, Н. Ф. Клещев ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-

т" . - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 159 с. 

6. Екологічне право: підручник.  За ред. А.П. Гетьмана. Харків: «Право», 2019. – 552 с. 

7. Мельник Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV 

промислових революцій): Підручник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. 

8. Шкарупа О. В. Екологічна модернізація національної економіки: сутність та 

регулювання : монографія. Суми : Вид-во «Ярославна», 2017. – 322 с. 

9. Бойчик І.М. Економіка підприємства : підручник. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. – 

378 с. 

10. Шлапак Н. С. Екологічний менеджмент: підручник / Н. С. Шлапак, В. С. Волошин, Т. 

В. Серкутан. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 205 с. 
 

13.2. Електронні ресурси 
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.  

2. Міністерство екології та природних ресурсів України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/.  

3. Офіційний портал Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

4. Всеукраїнська екологічна ліга. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ecoleague.net.  

5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

 


