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Дисципліна «Моніторинг довкілля» є однією з найважливіших серед дисцип
лін екологічного напрямку у підготовці фахівців-екологів ОКР «Бакалавр». Перед
бачає вивчення особливостей системи спостереження і контролю за станом навко
лишнього середовища з метою розробки природоохоронних заходів раціонального 
використання природних ресурсів і попередження кризових екологічних ситуацій 

- [1]. Основною метою навчальної практики з дисципліни є оволодіння студентами 
практичними навичками та вміннями необхідними в роботі підрозділів, що здійс
нюють контроль стану навколишнього середовища.

Проведення практики з дисципліни потребує [2]:
1. Організації та проведення на основі попередньої підготовчої роботи в на

вчальному закладі, для засвоєння знань, набуття умінь та практичних навичок.
2. Можливості ознайомитись із сучасною та зарубіжною технікою відбору 

проб, реєстрації даних спостережень, аналізу та контролю якості навколишнього 
середовища, як під керівництвом викладача так і самостійно.

3. Відпрацювання окремих елементів професійних умінь та навичок роботи на 
техніці (на зразок планування схеми відбору проб, проведення біоіндикаційного 
обстеження місцевості, проведення забору проб, їх фіксації, етикування та транс
портування до лабораторії тощо).

4. Сучасного навчально-методичного забезпечення процесу практичної підго
товки (звіти, щоденники, інструкційні картки).

5. Звітності після завершення навчання перед викладачами в присутності гру
пи.

6. Відповідальності кожного студента за рівень теоретичної підготовки та ці
льове використання часу.

7. Забезпечення режиму найбільшого сприйняття реалізації індивідуальних 
можливостей кожного студента, розкриття його внутрішнього потенціалу.

Індикаторами якості проведення навчальної практики з дисципліни «Моніто
ринг довкілля», можна вважати: обсяг практичних знань і умінь, їх грунтовність та 
дієвість (вміння студентів правильно і чітко відтворювати та застосовувати прак
тичний матеріал у змінених умовах навчальної та професійної діяльності), усвідо- 
мленість (вміння правильно та обґрунтовано пояснювати факти і явища галузі дія
льності, що вивчається) та системність (всебічність вивчення аспектів моніторингу 
довкілля) [2, 3].
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Запропоновані особливості організації практики дозволять максимально оп- 
тимізувати схему проведення навчальної практики з дисципліни «Моніторинг до
вкілля» та засвоїти студенту необхідні практичні навички та вміння.
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