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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна геоморфологічна практика орієнтована на застосування на 

практиці теоретичних знань, отриманих з курсу “Геоморфологія”, набуття 

практичних навичок польових геоморфологічних досліджень та їх застосування 

у професійній діяльності вчителя-географа. 

Навчальна практика є однією із форм залучення студентів до 

вмотивованої пізнавальної діяльності, що створює умови формування 

професійних знань, умінь та навичок як підґрунтя професійних 

компетентностей. Вона підвищує якість навчання, сприяє отриманню глибоких 

знань, надійному формуванню професійних компетентностей вчителів-

географів.  

 

2. Мета навчальної дисципліни: Метою практики є закріплення та 

поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, набутих студентами 

під час аудиторних занять при поглибленому вивченні теоретичних положень 

і практичних основ з курсу “Геоморфологія”. Основне завдання навчальної 

практики полягає в отриманні відомостей про геологічну та геоморфологічну 

будову району проходження практики, сучасні рельєфотвірні процеси, 

засвоєнні польових та камеральних методів дослідження основних типів 

рельєфу районів. Завдання практики: навчити практично застосувати набуті 

під час теоретичної підготовки знання, уміння, навички, а також перевірка їх 

ефективності; продовжити розвиток творчої особистості студентів; дослідити 

геолого-геоморфологічну будову, сучасні рельєфоутворювальні процеси, 

антропогенні форми рельєфу, та специфічні риси району проходження 

практики; закріпити і поглибити теоретичні знання щодо 

рельєфоутворювальної ролі геологічних процесів; ознайомитися з сучасними 

методами дослідження рельєфу та вміти застосовувати їх на практиці.  

 

3. Пререквізити. Курси «Геологія загальна та історична», «Загальне 

землезнавство», «Геоморфологія». 

 

4. Результати навчання. Студенти набувають навичок самостійного опису 

геолого-геоморфологічної будови території; визначення основних форм 

рельєфу та їхніх параметрів, основних рельєфотвірних процесів, встановлення 

генезису форм рельєфу; складання схем геоморфологічної будови території, 

гіпсометричних профілів та геоморфологічного картографування.  

 

Компетентності, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 

дисципліни відповідно до ОП: 

Загальні: 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; до самостійного вивчення нових методів, форм роботи, 

використання новітніх педагогічних технологій у практичній діяльності та 

підвищення професійної майстерності; до генерування нових ідей 

(креативності), виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та 

підприємливості; використовувати інформаційні та комунікаційні 



технології, програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє середовище; 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, зокрема, в процесі виявлення 

та оцінки педагогічних проблем, прийняття рішень щодо їх усунення 

- застосовувати знання у практичних ситуаціях; проводити на відповідному 

рівні дослідження;  

- використовувати інформаційні та комунікаційні технології, програмне 

забезпечення та інтегрувати їх в освітнє середовище;  

- спілкуватися іноземною мовою;  

Фахові: 

- здатність застосовувати базові знання для оволодіння професійно 

орієнтованими дисциплінами в науково- дослідницькій і професійній 

діяльності. 

- здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивної 

освіти за фахом; організовувати безпечне освітнє середовище, 

використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього 

процесу. 

- здатність до організації навчально-виховного процесу в закладах загальної 

середньої освіти, систематичного підвищення професійно-педагогічної 

кваліфікації та навчання впродовж життя. 

- здатність навчити аналізувати географічні об’єкти й процеси як 

антропогенного, так і природного походження, з погляду фундаментальних 

принципів і знань природничих наук; навчити застосовувати географічні 

знання при вивченні світу, регіону, країни, своєї місцевої, володіння 

інструментарієм краєзнавчих досліджень. 

Програмні результати навчання: 

- діагностувати, прогнозувати, забезпечувати ефективність та корегування 

освітнього процесу для досягнення програмних результатів навчання; 

- володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну 

стратегію у спілкуванні. 

- використовувати усно і письмово грамотну державну та іноземну мови у 

професійній діяльності. 

- знання основних принципів і положень географічної науки та їх 

використання у професійній педагогічній діяльності. 

- володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації освітнього 

процесу, уміти проектувати і реалізувати навчальні проекти. 

- здатність застосувати знання основних правил організації польових та 

камеральних досліджень у педагогічній діяльності та позакласній і 

позашкільній роботі. 

- вміти застосовувати професійно природничо-наукові знання і практичні 

уміння й навички дисциплін фізико та суспільно-географічно циклу у 

педагогічній діяльності. 

 

а також знати: 

- теоретичний матеріал з курсу «Геоморфологія»; 

- техніку безпеки під час проходження практики; 

- послідовність проходження геоморфологічної практики; 



- план індивідуальної та бригадної роботи під час проходження 

геоморфологічної практики. 

вміти: 

- застосовувати на практиці отримані знання; 

- характеризувати форми рельєфу різного генезису; 

- визначати морфометричні показники рельєфу; 

володіти: 

- навичками польової роботи; 

- вмінням визначати різні форми рельєфу на певній території, зокрема макро-, 

мезо-, мікро- та наноформи; 

- основними принципами і підходами для характеристики та оцінки рельєфу. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1.Загальна інформація 
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Денна 1 2 1,0 30 -  30 -  -  -  -  залік 

Заочна 1 2 1,0 30 -  4 -  -  26 -  залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л пр лаб інд с.р. л пр лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Польовий та камеральний етап геоморфологічної практики 

Тема 1. Виявлення та 

визначення основних 

форм рельєфу. Вибір 

ключової ділянки. 

8  8    8  1   7 

Тема 2. Дослідження 

геоморфологічної 

будови річкової 

долини. Побудова 

гіпсометричного 

профілю. 

8  8    8  1   7 



Тема 3. Виявлення 

малих ерозійних форм 

рельєфу, опис та 

визначення їхніх 

параметрів. 

7  7    7  1   6 

Тема 4. Побудова 

геоморфологічної 

картограми ключової 

ділянки 

7  7    7  1   6 

РАЗОМ 30  30    30  4   26 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

Кожен студент входить до складу бригади і отримує завдання. Студент 

відповідає за написання певного розділу звіту практики, дбає про найкраще 

його оформлення на основі результатів польових спостережень на маршрутах 

(рисунки, розрізи і фотографії), виконує завдання впродовж терміну практики і 

про яке звітує, коли вона закінчується.  

Кожен студент за бажанням керівника або власним може отримати й 

додаткове індивідуальне завдання – розробка методичних матеріалів з 

використання отриманих фахових компетентностей на уроках географії та у 

позакласній роботі. 

. 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Основними формами поточного контролю під час геоморфологічної 

практики є усна доповідь, перевірка картографічного матеріалу, письмові 

роботи (ведення польової документації). Наприкінці складається: 

- звіт по геоморфологічній практиці; 

- гіпсометричний профіль; 

- картографічні матеріали. 

Формою підсумкового  контролю є залік. 

 

Засоби оцінювання 

Основними засобами оцінювання знань студентів з геоморфологічної 

практики є щоденники, в які вносять поточні записи польових досліджень, 

малюнки; заповнюють бланки опису та інші матеріали, що оформляються для 

звіту всіма членами бригади. При цьому можливий розподіл обов’язків між 

членами бригади. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних (50 балів) порогових рівнів 

оцінок за результатом проходження навчальної практики. 

 



 

Оцінка Сприяючий характер діяльності студента 

„відмінно” 

90–100 балів / А 

 

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному 

обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді 

повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-

методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів 

застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати 

завдання, пов’язані з практичними роботами. 

„добре” 

80–89 балів / В 

 

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає 

окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну 

стрункість знань і свідчать про розуміння студентом 

теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 

„добре” 

70–79 балів / С 

 

Студент добре володіє матеріалом, але допускає окремі 

похибки і неточності, які не впливають на загальну якість знань 

і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного 

і практичного матеріалу. 

„задовільно” 

60–69 балів / D 

 

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент 

неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не 

зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання 

виконуються загалом методично неправильно, однак 

спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. 

Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які 

дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 

„задовільно” 

50–59 балів / E 

 

Володіючи програмним матеріалом курсу на достатньому рівні, 

студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, 

не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання 

виконуються загалом методично неправильно, однак 

спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. 

Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які 

дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 

„незадовільно” 

(з можливістю 

повторного складання) 

35–49 балів / FX 

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє 

значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних 

питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при 

застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне 

нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і 

практичних навиків такого студента недостатні для виконання 

фахових обов’язків. 

„незадовільно” 

(з обов’язковим 

повторним курсом) 

1–34 бали / F 

Студент не розуміє елементарних понять з дисципліни. 

 

 



7. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  Кількість 

балів (залік) 

Сумарна  

к-ть балів Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 
40 100 

15   15 15   15 

 

8. Рекомендована література 

8.1. Базова (основна) 

1. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навчальний 
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