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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

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.  

Навчальна Професійно зорієнтована практика цілеспрямована на: застосування на 

практиці теоретичних знань, отриманих з таких курсів, як Топографія з основами геодезії, 

Геологія загальна та історична, Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства, Гідрологія, 

Загальне землезнавство; набуття практичних навичок польових досліджень та їх 

застосування у професійній діяльності вчителя-географа. 

2. Мета навчальної дисципліни. Метою практики є закріплення теоретичних знань і 

практичних навичок, набутих студентами під час аудиторних занять при поглибленому 

вивченні теоретичних положень і практичних основ з вказаних вище курсів. Основне 

завдання навчальної практики полягає в отриманні відомостей про компонентну і комплексу 

будову району проходження практики, сучасні природні процеси на території практики, 

засвоєнні польових та камеральних методів їх дослідження. Завдання практики: навчити 

практично застосувати набуті під час теоретичної підготовки знання, уміння, навички, а 

також перевірка їх ефективності; продовжити розвиток творчої особистості студентів; 

дослідити природну будову, сучасні природні й антропогенні процеси та специфічні риси 

району проходження практики; закріпити і поглибити теоретичні знання щодо ролі 

природних процесів; ознайомитися з сучасними методами дослідження та вміти 

застосовувати їх на практиці.  

3. Пререквізити. Топографія з основами геодезії, Геологія загальна та історична, 

Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства, Гідрологія, Загальне землезнавство. 

4. Результати навчання. Студенти набувають навичок самостійного опису 

природних процесів і явищ, визначення їх структурних складових, встановлення віку й 

генезису; вчаться складати карто-схеми будови досліджуваної території, користуватись 

фондовими матеріалами та літературними джерелами. 

Компетентності, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни 

відповідно до ОП: 

Загальні: здатність працювати в команді та спілкуватись з представниками інших 

професійних груп, міжособистісно взаємодіяти; здатність до прийняття обґрунтованих 

рішень та відповідального ставлення до обов’язків; здатність до генерування нових ідей 

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

здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 

і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології, програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє середовище; 

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

оцінки педагогічних проблем, прийняття рішень щодо їх усунення; здатність до 

самостійного вивчення нових методів, форм роботи, використання новітніх педагогічних 

технологій у практичній діяльності та підвищення професійної майстерності; здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, володіння навичками 

використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

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; здатність 

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; здатність навчити застосовувати географічні знання 

при вивченні світу, регіону, країни, своєї місцевої, володіння інструментарієм краєзнавчих 

досліджень. 

а також знати: 

- теоретичний матеріал з вивчених курсів; 

- техніку безпеки під час проходження практики; 

- послідовність проходження практики; 

- план індивідуальної та бригадної роботи під час проходження практики. 

вміти: 

- застосовувати на практиці отримані знання; 

- характеризувати природні процеси і явища різного генезису; 

- визначати кількісні та якісні показники району дослідження; 

володіти: 

- навичками польової роботи; 

- вмінням визначати різні процеси і явища на певній території; 

- основними принципами і підходами для характеристики та оцінки району практики. 

 

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. 
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Денна 1 2 6,0 180 14 120   46  Залік 

Заочна 1 2 6,0 180 10 20   168  Залік 

 

 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових Кількість годин 



модулів і тем денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л пр л ін с.р. л пр л ін с.р. 

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

Змістовний модуль 1. 

Топографічна 

практика 

45 4 30   11 45 2 4   39 

Змістовний модуль 2. 

Геологічна практика 
30 2 20   8 30 2 4   24 

Змістовний модуль 3. 

Ґрунтознавча практика 
30 2 20   8 30 2 4   24 

Змістовний модуль 4. 

Гідрологічна практика 
30 2 20   8 30 2 4   24 

Змістовний модуль 5. 

Загальногеографічна 
45 4 30   11 45 2 4   39 

РАЗОМ 180 14 120   46 180 10 20   150 

 

1) Топографічна практика 

Навчальна топографічна практика проводиться на 1 курсі та є продовженням 

вивчення курсу «Топографія з основами геодезії», що даєможливість безпосередньо 

застосовувати отримані знання в польових умовах й закріпити знання про організацію 

топографічних та геодезичних робіт на місцевості, технологію й методику їх виконання. 

Метою навчальної топографічної практики є закріплення теоретичних знань студентів 

з навчальної дисципліни «Топографія з основами геодезії», набуття ними навичок роботи з 

геодезичними приладами в польових умовах, опанування методикою топографо-геодезичних 

зйомок і оформлення їх документів, а також застосування отриманих практичних навичок у 

професійній діяльності вчителя-географа. Практична складова навчальної топографічної 

практики спрямована на формування фахових компетентностей для викладання тем із 

топографії та геодезії в шкільних курсах: 6 клас – Розділ 2 «Земля на плані та карті» (Тема 1 

«Орієнтування на місцевості», Тема 2 «Способи зображення Землі», Тема 3 «Географічні 

координати»); 8 клас – Розділ 1 «Географічна карта та робота з нею» (Тема 1 «Географічна 

карта», Тема 2 «Топографічні карти»); 11 клас – Розділ 1 «Топографія та картографія» (Тема 

1 «Топографія», Тема 2 «Картографія»). 

Види та терміни. Підготовчий, польовий, камеральний. 1 тиждень. 

Орієнтовні бази. Територія міста Чернівці. 

Зміст практики. Топографічна практика складається з наступних навчальних 

елементів: основні поняття та розуміння про навчальну практику; основні поняття та 

розуміння про рекогносціровку місцевості; проведення окомірного знімання території; 

підготовка обладнання і приладів; теодолітне та бусольне знімання; обчислення результатів 

польових вимірів; оформлення журналу практики. 

Індивідуальні завдання.Кожен студент входить до складу бригади і отримує завдання. 

Студент відповідає за певний етап проведення топографічних зйомок, дбає про найкраще їх 

оформлення на основі отриманихрезультатів, виконує завдання впродовж терміну практики 

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. 

Форми і методи контролю.Якість вимірювання та ефективність результатів навчальної 

топографічної практики значною мірою залежать від уваги спостерігача, точності й 

акуратності використання приладів, ретельного проведення перевірок приладів, контролю 

обчислень, ретельності складання абрису та правильного креслення при складанні плану. 

Якість робіт необхідно контролювати на кожному етапі практики. 

Під час самостійних спостережень керівник практики постійно слідкує за 

дотриманнямтехнікибезпеки припроведенні польовихробіт студентами. Здійснюється 



практика групами студентів, кількісний склад, яких визначається виробничою необхідністю. 

Кожен студент повинен повністю виконати програму практики. 

Кожен з видів робіт виконується в чіткій послідовності, передбаченій планом 

проведення практики, що забезпечує збереження логічного зв’язку між роботами та 

поліпшує освоєння основ топографічної зйомки кожним студентом. Роботи проводяться 

всіма членами студентських бригад. Отримувати і здавати інструменти має бригадир.У 

написанні звіту беруть участь усі члени бригади, кожному призначається самостійний розділ 

для написання.  

Структура звіту:1. Вступ, у якому визначаються основні завдання практики, її мета, 

час імісце проведення.2. Основні маршрути зйомки.3. Журнали й абриси зйомок 

місцевості.4. Відомості камерального опрацювання результатів зйомок.5. Перелік 

використаної літератури.Звіт готується індивідуально. Графічний матеріал викреслюється 

докожного виду зйомки.  

Підведення підсумків. На завершення практики члени бригади подають звіт з 

матеріалами практики, з подальшим його захистом. Підсумки підводяться у процесі 

складання студентом заліку. Результати складання заліку з практики заносяться в 

екзаменаційну відомість і проставляються в заліковій книжці (індивідуальний план) 

студента. 

2) Геологічна практика 
Геологічна практика проводиться на 1 курсі й є продовженням вивчення курсу 

«Геологія загальна та історична”, що дає можливість безпосередньо застосовувати отримані 

знання в польових умовах й закріпити знання про геологічні структури та процеси, 

формування фахових компетентностей вчителя-географа. Практика проводиться на території 

міста Чернівці, області та суміжних територій. Під час самостійних спостережень керівник 

практики постійно слідкує за дотриманням техніки безпеки при проведенні польових робіт 

студентами. 

Мета та завдання практики.  Практика по геології передбачає закріплення знань, 

отриманих з курсу “Геологія загальна та історична ”, вироблення умінь та навичок 

геологічних досліджень, застосування отриманих практичних навичок у професійній 

діяльності вчителя-географа. Практична складова навчальної геологічної практики 

спрямована на формування фахових компетентностей для викладання тем геологічного 

змісту в шкільних курсах: 6 клас – Розділ 3  «Оболонки Землі», Тема 1–Літосфера; 7 клас – 

Розділ 1 «Закономірності формування природи материків та океанів», Тема 2 – Материки 

та океани – великі природні комплекси ГО; 8 клас – Розділ 3 «Природні умови і ресурси 

України», Тема 1 – Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси; 11 клас – 

Розділ 2 «Загальні закономірності ГО Землі», Тема 3 – Геологічне середовище людства. 

Види та терміни. Підготовчий, польовий,  камеральний. 4 дні. 

Орієнтовні бази. Територія міста Чернівці, області та суміжних областей. 

Зміст практики. Навчальна практика є продовженням вивчення курсу «Геологія 

загальна та історична», що дає можливість безпосередньо застосовувати отримані знання в 

польових умовах й закріпити знання про геологічні структури та процеси. 

Індивідуальні завдання. 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. 

Форми й методи контролю. Керівник практики постійно контролює роботу бригад на 

маршрутах та при описі окремих геологічних об’єктів, доцільність і ефективність 

застосування геологічного спорядження, правильність оформлення геологічної 

документації. Головною формою звітності по результатах практики є «Звіт». За результатами 

звітності (наявність перерахованих матеріалів) й оволодіння студентами інформації про 



геологічну будову території та успішне засвоєння ними методів геологічних досліджень 

виставляється залік  з практики. 

Методами контролю є: усний контроль, письмовий, картографічний при застосуванні 

індивідуальної та фронтальної перевірки знань, умінь і навичок студентів. 

Форми і методи контролю. Студенти ведуть щоденники, в які вносять поточні 

записи польових досліджень, малюнки; заповнюють бланки опису та ін. матеріали, що 

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

між членами бригади. 

Основними формами поточного контролю під час геологічної практики є усна 

доповідь, перевірка картографічного матеріалу, письмові роботи (ведення польової 

документації). Наприкінці складається Звіт по геологічній практиці, який включає в себе такі 

елементи: 1) вступ; 2) фізико-географічну характеристику території (рельєф, гідрографія, 

клімат, рослинність, ґрунти); 3) опис геологічної будови (стратиграфія та літологія, 

тектоніка), корисних копалин, освоєння території; 4) висновки; 5) список використаних 

інформаційних джерел. 

Вимоги до звіту Звіт по геологічній практиці складається із Вступу, фізико-

географічної характеристики (рельєф, гідрографія, клімат, рослинність, ґрунти), геологічної 

будови (стратиграфія та літологія, тектоніка), корисні копалини, освоєння території, 

висновків та списку використаних інформаційних джерел.  

Формою підсумкового  контролю є залік. 

Підведення підсумків проводиться у процесі складання студентами заліку керівнику 

практики. Керівник перевіряє звіт, який повинен містити такі розділи: Вступ, “Фізико-

географічна характеристика району”, “Історія геологічних досліджень”, “Геологічна будова 

району”, “Стратиграфія дочетвертинних відкладів”, “Стратиграфія четвертинних відкладів”, 

“Тектонічна будова”, “Корисні копалини й підземні води”, “Історія геологічного розвитку 

регіону”, “Сучасні геологічні процеси”, Висновки, Список літератури. До тексту додаються 

стратиграфічна колонка, геологічні профілі, рисунки геологічних об’єктів, схеми, фотографії. 

Оформляється колекція гірських порід та мінералів. 

3) Грунтознавча практика 
Грунтознавча практика проводиться на 1 курсі й є продовженням вивчення курсу 

«Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства”, що дає можливість безпосередньо 

застосовувати отримані знання в польових умовах й закріпити знання про чинники 

грунтоутворення та будову грунтів, формування фахових компетентностей вчителя-

географа. Практика проводиться на території міста Чернівці, області та суміжних територій. 

Під час самостійних спостережень керівник практики постійно слідкує за дотриманням 

техніки безпеки при проведенні польових робіт студентами. 

Мета практики – закріпити теоретичні знання з географії ґрунтів й основ 

ґрунтознавства; оволодіти методикою та набути практичних навичок самостійного польового 

дослідження ґрунтів, опису чинників ґрунтоутворення, ведення відповідної документації; 

сформувати вміння встановлювати закономірності географії ґрунтів. Завдання: знайомство з 

факторами ґрунтоутворення (рельєф місцевості, материнські породи, кліматичні умови, 

рослинність, господарська діяльність); практичне ознайомлення з будовою та головними 

морфологічними ознаками ґрунту (забарвлення, структура, гранулометричний склад, стан 

ґрунту, вологість, пористість, наявність новоутворень та включень); оволодіння навиками 

діагностики й опису ґрунту в польових умовах; відбір зразків ґрунту з генетичних горизонтів 

для лабораторних аналізів; навчитися вести польову документацію, здійснювати камеральну 

обробку й оформляти матеріали, писати й захищати Звіт про практику. 

У результаті проходження практики студенти повинні знати: особливості 

вивітрювання гірських порід і біохімічні процеси при формуванні і розвитку ґрунту; 

походження, склад, генетичне, агрономічне та екологічне значення мінеральної частини 

ґрунту; джерела та особливості утворення органічних речовин у ґрунті, склад, властивості та 

колоїдно-хімічну природу гумусу; роль ґрунтового розчину і окисно-відновних процесів в 

біогеохімічному кругообігу речовин в ландшафтах; суть основних ґрунтових режимів 

(водного, повітряного, теплового, поживного) і заходи щодо їх регулювання; географічні 



аспекти, генезис та закономірності поширення основних типів ґрунтів України.  

Вміти аналізувати чинники ґрунтоутворення, вибирати місця для опису елементарних 

ґрунтових ареалів, засвоїти методику закладання ґрунтових розрізів; складати польовий опис 

генетичних профілів грунтів, діагностувати грунтові відміни, визначати класифікаційну 

приналежність грунтів; відбирати зразки грунту для лабораторно-польових досліджень; 

визначати основні фізичні та фізико-механічні властивості ґрунтів і їх кваліфіковано 

інтерпретувати; аналізувати фізико-хімічні показники ґрунтів; робити постановку 

досліджень стану ґрунтів як основного компоненту ландшафту і давати екологічну та 

землевпорядну оцінку основних параметрів ґрунтів і економічну оцінку їх родючості; 

діагностувати генетичні особливості основних типів ґрунтів України. 

Набуті знання необхідні для наступних тем шкільної географії: природні компоненти і 

практична робота на місцевості (6 клас), географічна оболонка й антропогенні ландшафти 

(7 клас), природні комплекси і фізико-географічне районування України (8 клас), позакласної 

роботи. 

Види та терміни. Підготовчий, польовий, камеральний (4 дні). 

Програма навчальної практики з ґрунтознавства: 1. Мета, зміст і завдання практики. 

2. Ознайомча екскурсія. 3. Методика польових досліджень. 4. Опис ґрунтових розрізів на 

ключових ділянках. 5. Опис різних відмін ґрунтів. 6. Самостійна польова робота кожної 

бригади. 7. Обробка польових матеріалів, підготовка звіту - опис ґрунтів, викреслювання 

графіків, профілів, картосхем ключових ділянок. 

Основними методами навчання є: інформаційно-повідомлювальний, пояснювально-

ілюстративний, інструктивно-практичний. 

Контроль знань студентів ґрунтується на здійсненні поточного і підсумкового 

контролю при застосуванні таких засобів діагностики, як самостійні роботи, індивідуальні 

завдання, усне опитування. Поточний контроль здійснюється під час проведення польових та 

інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Форма підсумкового контролю (захист звіту) 

полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального методичного і практичного матеріалу 

на підставі усних відповідей на підсумковому модулі та результатів виконання певних видів 

практичних робіт. 

Вимоги до звіту. Звіт включає зведену фізико-географічну характеристику всієї 

вивченої території, як по компонентах природи (розділ готується з позиції ґрунтотворних 

чинників) так і комплексний опис ґрунтів з оцінкою земельних ресурсів, заходами їх 

збереження та меліорації. Детально розглядається в звіті ділянка, відведена для самостійної 

роботи. Графічний і фотоматеріал звіту повинен доповнювати текст. До звіту обов’язково 

повинна бути прикладена картосхема і профілі ґрунтів. Захист звіту проводиться всією 

бригадою.  

Підведення підсумків практики проводиться у процесі складання студентами заліку 

керівнику практики. Керівник практики інформує адміністрацію про проходження практики. 

4) Гідрологічна практика 

Навчальна гідрологічна практика проводиться з метою закріплення теоретичного 

матеріалу з дисципліни “Загальна гідрологіяз основами океанології”, ознайомлення 

майбутніх спеціалістів з природними об’єктами регіону. 

Під час практики закріплюються й конкретизуються знання, здобуті студентами при 

вивченні водних об’єктів суші: річок, озер, водосховищ. Студенти оволодівають методикою 

спостережень за гідрологічним режимом на водомірних постах, проведенням промірних 

робіт, обробкою та аналізом результатів спостережень, написання звітів, тощо. 

Це надасть змогу майбутнім фахівцям педагогам краще засвоїти матеріал про 

природні умови та ресурси України, зокрема тему «Води суходолу та водні ресурси» та 

правильно підходити до оцінки природних умов та ресурсів будь-якої області (Географія 

8 клас). 

Мета та завдання практики. Згідно з навчальною програмою завдання гідрологічної 

практики такі: 

- закріплення теоретичних та практичних знань, отриманих під час вивчення 



дисципліни „Загальна гідрологіяз основами океанології” та інших; 

- розвиток уявлень про зв’язки з суміжними дисциплінами географічного та 

екологічного циклів, що відповідають зв’язкам у гео- та екосистемах, а також у різних видах 

діяльності людини; 

- створення первинних навичок та умінь проведення гідрологічних вимірювань та 

спостережень, роботи з відповідними приладами та устаткуванням; 

- ознайомлення з методикою і створення навичок проведення польових та 

лабораторних гідрологічних досліджень, гідрографічних описів; 

- ознайомлення з роботою організацій та установ, що проводять гідрологічні та 

гідроекологічні спостереження і дослідження; 

- вивчення гідрографії, гідрологічного режиму водних об’єктів певного регіону; його 

водних ресурсів, проблем їхньої охорони та раціонального використання; 

- розвиток навичок проведення камеральних робіт, обробки та систематизації 

первинної гідрологічної інформації, а також написання звіту. 

Для реалізації поставлених завдань при проведенні гідрологічної практики 

використовуються різноманітні методи гідрологічних досліджень.  

Одночасно з маршрутними описами застосовуються стаціонарні спостереження, які 

доповнюються камеральними роботами, обробкою спостережень, їх узагальненням та 

оформленням. 

Види та терміни: підготовчий, основний (польовий), заключний (камеральний). Всього 

відведено 4 дні. 

Орієнтовні бази: територія міста Чернівці суміжні райони. За наявності відповідного 

транспорту можливий виїзд на конкретний водний об’єкт. 

Зміст практики. Зміст практики може частково видозмінюватись в залежності від 

форми її організації і відповідних видів робіт. Практика може проходити у Чернівцях (на 

р.Прут та її притоках в межах міста), на стаціонарах (базах)  ЧНУ ім. Ю. Федьковича, або в 

інших місцевостях. В любому випадку вона складається з трьох етапів: підготовчого, 

основного і заключного. 

На підготовчому етапі студенти знайомляться з програмою, календарним планом 

практики, особливостями її організації та проведення, особливостями місцевості. Необхідно 

також підготувати всі необхідні матеріали та спорядження. У цей же час вирішуються 

організаційні питання: призначення бригад та бригадирів, у разі потреби переїзд на місце 

практики, поселення та інше. 

Основний етап навчальної гідрологічної практики включає два найбільш важливих 

види робіт: гідрометричні та гідрографічний опис. 

На заключному етапі студенти (під керівництвом викладача) завершують обробку 

інформації, зібраної під час практики, і оформлення звітів та необхідної документації. Звіт 

готує кожна бригада, а індивідуальна робота відображається у щоденниках практики. Вони 

затверджуються викладачем (комісією). Під час захисту звітів оцінюється знання та робота 

кожного студента.  

Форми і методи контролю. Форми і методи контролю зводяться до написання звіту 

(який включає опис проведених робіт, гідрологічні розрахунки та побудову відповідних 

графіків) та складання диференційованого заліку. Можливе також тестування в системі 

Moodle, для перевірки теоретичних знань. 

Підведення підсумків. Звіт пише бригада студентів (8-10 чоловік), який включає опис 

водного об’єкту та проведених на ньому робіт у вигляді текстового матеріалу, таблиць, 

рисунків, фотографій, відповідних графіків (поперечні перерізи, GPS-зйомка 

берегів),картосхем та космознімків території дослідження, розрахунків та списку 

використаної літератури. 

Вимоги до звіту. Звіт складається із вступної частини (опис), розрахункових 

матеріалів, графіків та схем, а також підсумків виконаної роботи, при цьому індивідуально 

вказуються виконавці кожної частини звіту.  

Захист навчальної гідрологічної практики відбувається в останній день її 

проходження. Він проводиться у вигляді співбесіди з бригадами і кожним студентом з метою 



виявлення отриманих знань та умінь (відповідно до мети, завдань та організації практики). 

Також можлива перевірка закріплених теоретичних знань у системі Moodle. 

5)Загальногеографічна практика 

Загальногеографічна практика проводиться для студентів першого курсу. Перед 

практикою обов’язковими є бесіда і лекція керівників практики на факультеті про завдання і 

зміст практики, читання загальної та регіональної літератури, підготовка карт, дистанційних 

знімків, обладнання.  

Мета та завдання практики. Мета практики полягає у вивченні зонально-провінційної 

структурної організації географічного середовища України та окремих його геокомпонентів 

(геологічного середовища, рельєфу, клімату, гідрологічних умов, ґрунтового покриву, 

рослинних формацій, ландшафтів); виявлення просторових закономірностей зміни 

структури, морфології та властивостей окремих геокомпонентів у зв’язку із змінами 

зонально-провінційних умов України; вивчення закономірностей формування і організації 

природно-господарських комплексів України у зв’язку із особливостями поєднання 

природно-ресурсного і господарського потенціалів країни; виявлення і фіксація спектру 

основних глобальних і регіональних екологічних, господарських та економічних проблем, 

загальна оцінка сучасної екологічної ситуації в різних регіонах України (Івано-Франківська, 

Закарпатська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Рівненська, 

Житомирська, Черкаська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, 

Чернівецька області) на підставі польового нагляду та опису різних еколого-географічних 

об’єктів. 

Міжзональний розділ загально-географічної практики проводять способом загального 

маршрутного зонально-провінційного аналізу зміни природних умов і регіонального 

рекогносцирувального вивчення окремих геокомпонентів географічного середовища. У 

кожному із центрів рекогносцирувального маршруту студенти-практиканти досліджують 

окремі складові або комплекс типових і унікальних ландшафтів і господарсько-туристичних 

об’єктів. 

Головні завдання практики: - закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у 

ході аудиторного та самостійного вивчення базових дисциплін, застосування здобутих знань 

та умінь на практиці; - закріплення та розширення практичних знань і навичок, набутих у 

процесі практичної роботи з маршрутного дослідження географічних і господарських 

об’єктів; - навчитися самостійно провадити польові географічні дослідження, а також 

узагальнювати та аналізувати зібраний фактичний матеріал; - ознайомитися зі спектром 

головних регіональних геоекологічних проблем України; - проаналізувати типи та 

особливості структури типових і унікальних ландшафтів, урбанізованих, промислових, 

гірничовидобувних, сільськогосподарських, лісогосподарських, історико-культурних, 

сакральних і природоохоронних об’єктів України; - вивчення сучасного стану туристичної 

індустрії та ринку туристичних послуг; - зібрання та опрацювання фактичного матеріалу, 

його узагальнення, набуття навичок аналітично-конструктивного опрацювання та 

самостійного дослідження в перспективі у формі курсової та іншого виду студентської 

наукової роботи. Студенти повинні знати: - просторову та функціональну організацію 

типових і унікальних ландшафтів за маршрутом слідування; - механізм функціонування 

складних природно-антропогенних комплексів у різних регіонах країни; - 

внутрішньосистемні зв’язки між різними геокомпонентами в типових ландшафтах різних 

природних зон, підзон і провінцій; - характер і направленість домінуючих і супутніх фізико-

географічних процесів і явищ; - екологічні проблеми і наслідки господарського використання 

природно-ресурсного потенціалу країни в регіональному зрізі; - історію формування 

ландшафтної і господарської структури різних регіонів країни. Вміти: - обрати ефективні 

методи, отримати необхідну статистичну і технологічну документацію щодо польових та 

камеральних досліджень географічних об’єктів; - проводити польові і камеральні 

дослідження різних за внутрішньою організацією і функціональністю об’єктів географічного 

середовища; - аналізувати особливості функціонування окремих географічних об’єктів та 

їхніх складових відповідно їхньому розташування, взаємодії з іншими об’єктами; - виявляти 

взаємозв’язки і взаємовпливи між географічними процесами і явищами; - діагностувати 



окремі процеси і явища в середині географічних об’єктів. - вести документацію дослідження, 

користування довідковою літературою, технологічною і статистичною інформацією. Набути 

навичок: - ведення польового щоденника; - експедиційного спостереження за характерними 

рисами і змінами навколишнього природного і господарського середовища; - комплексної 

оцінки природних і господарських об’єктів; - застосування експедиційних, польових, 

стаціонарних і камеральних методів дослідження географічних об’єктів. 

Види та терміни. Підготовчий, польовий,  камеральний. 1 тиждень(1 курс) 

Орієнтовні бази. Територія держави та близького зарубіжжя. 

Зміст практики. На першому етапі практики - установча лекція, під час якої 

пояснюється зміст та завдання практики, методика проведеним польових досліджень та 

прийоми роботи з приладами. Після лекції викладач знайомить студентів з прийомами 

визначення положення основних точок їх опису. 

На другому – студенти під керівництвом викладача бригадами проходять 

рекогносцирувальні навчальні маршрути під час чого знайомляться з ландшафтною 

структурою регіону й описують найбільш типових ділянки. Під контролем викладача 

студенти бригадами виконують комплексне картографування та профілювання природних 

умов і явищ. 

В останній день практики студенти побригадно завершують роботу над бригадними 

звітами, оформлюють його належним чином і складають диференційований залік з практики. 

Індивідуальні завдання. Кожен студент на практиці веде індивідуальний щоденник. У 

ньому записуються всі види робіт, маршрути, лекції, описи точок, профілів, власні 

спостереження. Студент ретельно виконує усі вказівки керівника практики. При проведенні 

польових досліджень керується методичними порадами, наведеними в навчальних 

посібниках. 

Форми і методи контролю. Протягом навчальної практики викладач безпосередньо 

спрямовує і контролює роботу студента як під час польових досліджень, так і під час 

камеральної обробки матеріалів та виконання індивідуальних завдань. 

Вимоги до звіту. Після закінчення практики кожна бригада представляє звіт, який 

включає такі розділи: вступ, в якому розкриваються завдання і зміст практики; загальна 

фізико-географічна характеристика району проведення практики (району дослідження); 

методика польового великомасштабного комплексного картографування та профілювання; 

аналіз структури і стану ландшафтів та їх господарського використання за основними 

маршрутами досліджень; висновки; додатки до звіту - бланки з точок маршрутів та профілів, 

графічні та табличні матеріали, ландшафтні профілі та схеми маршрутів. 

 

5.2.1 Теми семінарських занять. Не передбачено  

5.2.2 Теми практичних занять 
№ Назва теми К-сть год. К-сть балів 

1 Мензульна зйомка і топографічний план 2 15 

2 Опис відслонення гірських порід і закладання геологічного 

розрізу 

2 10 

3 Закладання й опис розрізів ґрунту  6 10 

4 Вимірювання швидкості течії і витрат води річки 8 10 

5 Опис маршруту загальногеографічної практики 12 15 

 Усього 30 60 

5.2.2 Тематика індивідуальних завдань 

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. 

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), здійснює 

розрахунки, готує схеми, виконує завдання впродовж терміну практики і про яке звітує, коли 



вона закінчується.  

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Основними формами поточного контролю під час практики є усна доповідь, перевірка 

картографічного матеріалу, письмові роботи (ведення польової документації). Наприкінці 

складається: звіт з практики; профілі та розрізи; картографічні матеріали.  

Формою підсумкового  контролю є залік. 

Засоби оцінювання 

Основними засобами оцінювання знань студентів з 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 порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання 

навчальної дисципліни. Мінімальний порогів рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

(рейтингової) шкали). 

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. 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  

к-ть балів 

15 10 10 10 15 40 100 

 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

 

 

7. Рекомендована література 

Аріон, О.В. Літня польова ґрунтознавчо-біогеографічна практика :навчально-

методичний посібник / Аріон О.В., Удовиченко В.В. – К. ВПЦ «Київський університет», 

2011. – 176 с. 

Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. Київ: Віпол, 2000. 

276 с. 

Загальногеографічна практика: організація, методи й маршрути : метод. реком. / 

уклад.: Д. І. Холявчук, М.  М.  Проскурняк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т 

ім. Ю. Федьковича, 2017. 76 с. 

Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство: Підручник. Чернівці, 

Книги ХХІ, 2008. 

Печенюк Олег Олександрович. Польова практика з геодезії [Текст] : навч. посібник: 

[у 2 ч.] / О. О. Печенюк. - Чернівці : Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 

2008 . Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 82 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 81 

Проскурняк М.М. Ґрунти / Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області Львів, 

вид-во науково-технічної літератури, 2000. – С.11. 

Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Практикум. Навчальний посібник.Київ: Либідь, 

2006. – 248 с. 

Ющенко Ю.С. Загальна гідрологія : підручник / Ю.С. Ющенко. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2017. 591 с. 

 

Допоміжна 

Аріон О.В. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: Навчально-методичний 

посібник / О.В. Аріон, Т.Г. Купач, С.О. Демяненко. – К.: ЦОП «Глобус», 2017. - 228 с. 

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1 ООО, 1:500.- К.: 

ГУК України, 1999. – 156 с. 

Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник.–К.:Наук. думка, 1975.–772 с. 

Наставление гидрологическим станциям и постам. Вып.6. Часть 1. (Гидрологические 

наблюдения и работы на больших и средних реках). Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 384 с. 

Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 480 с.  

Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.- К.-: 

Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001. – 256 с. 

 

8. Інформаційні ресурси 

http://www.terra.chnu.edu.ua 

 

 

 

 

http://www.terra.chnu.edu.ua/

	1) Топографічна практика

