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Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної практики) 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6  

Галузь знань 

 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

 

 

Звіт  

 
Рік підготовки: 

Спеціальність  

106  Географія 

 

третій  

четвертий  

Семестр 

Загальна кількість годин 

–180 

шостий  

сьомий  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 0, 

самостійної роботи 

студента – 180  

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень:  

 

бакалавр 

 

0  год.  0 год. 

Практичні, семінарські 

0 год. 0 год. 

Лабораторні 

 0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

180 год.  год. 

180 год. год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: захист звіту 
 

 
 

1. Мета та завдання практики 
 Мета практики – набути навики самостійного проведення геоморфологічних і 

палеогеографічних досліджень, закріпити та поглибити теоретичні знання з спеціальних і 

профілюючих загальних дисциплін ІІ-го і ІІІ-го курсів: «Загальна геоморфологія», 

«Методика польових геоморфологічних досліджень», «Геоморфологічне картографування», 

«Екзогенні процеси», «Структурна геоморфологія», «Кліматична геоморфологія», «Неотек-

тоніка», «Вступ до палеогеографії плейстоцену» та ін. 

Головні завдання практики: 

1. Всебічне ознайомлення з організацією виробничих і науково-дослідних робіт базових 

організацій; 

2. Набуття практичних навиків і вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, в 

експедиційних умовах; 

3. Навчитися аналізувати і узагальнювати дані попередніх досліджень, самостійно 

проводити польові дослідження; 



4. Збір фондових і польових фактичних матеріалів для підготовки і захисту звіту та 

написання дипломної роботи. 
 

Студенти повинні знати:  
 

 методику й методи підготовчих, польових та камеральних геоморфологічних і 

палеогеографічних досліджень; 

 програму практики й індивідуальні завдання; 

 основні літературні джерела з області своїх досліджень;  

 географічну характеристику району досліджень, у тім числі його геологічну будову, 

гідрогеологічні та геоморфологічні умови;  

  правила безпечного виконання польових робіт. 
 

Студенти повинні вміти:  

 

 збирати й узагальнювати матеріали експедиційних, стаціонарних і експериментальних 

досліджень; 

 працювати з інструментами і приладами, необхідними для успішного виконання 

індивідуальних завдань; 

 вести польову документацію; 

 виконувати спеціальне картографування, розробляти і складати легенди спеціальних, 

у т.ч. геоморфологічних карт, здійснювати палеогеографічні реконструкції; 

 виконувати камеральну обробку зібраних польових матеріалів. 
 

 Студенти повинні набути навичок: 

 

 самостійного проведення геоморфологічних і палеогеографічних досліджень; 

 опису точок спостережень і інших видів ведення польової документації; 

 використання спеціальних картографічних матеріалів, роботи з топографічною 

картою в польових умовах; роботи з, використання літературних джерел і фондових 

матеріалів, складання звіту ; 

 користування різними приладами та інструментами; 

 виділяти геологічні тіла, геоморфологічні і палеогеографічні та наносити їх на 

топографічну карту; 

 характеризувати геологічну й геоморфологічну будову місцевості; 

 підготовки й оформлення наукового звіту. 
 

 

2. Програма практики 
 

 

14 — 21.06.  Підготовка до практики — студенти, консультуючись у наукових керівників, 

ознайомлюються з метою та завданнями практики, оформляють і отримують необхідні 

допуски та скерування до геологічних, природоохоронних та інших організацій та установ. 

вивчають допоміжну літературу, рекомендовану науковим керівником. Загальний керівник 

практики знайомить студентів з програмою практики, дає рекомендації щодо написання звіту 

та інформує про головні вимоги щодо його змісту, обсягу та оформлення. Студенти 

отримують інструктаж з техніки безпеки та охорони праці.   

 Зміст виробничої практики в значній мірі визначається характером установи чи 

організації, в якій студент проходить практику, її науковими та виробничими завданнями, 

масштабом (детальністю) робіт, геолого-геоморфологічною будовою району досліджень, а 



також мірою його вивченості. Особливо важливим моментом в визначенні змісту практики є 

виробничі (науково-дослідні) завдання базової установи чи експедиції.  

Студенту слід  ще до виїзду в поле:  

а) вивчити основні матеріали по району практики - ознайомитись з літературними і 

фондовими джерелами, скопіювати чи законспектувати їх, скопіювати топографічні та 

спеціальні карти, підготувати аерофото- та космознімки, за необхідності віддешифрувати їх і 

скласти передпольову геоморфологічну карту;  

б) отримати індивідуальне завдання у наукового керівника практики від кафедри, 

разом розробити план його виконання;  

в) вивчити правила техніки безпеки, передбачені для району робіт;  

г) взяти участь в складанні попередньої схеми маршрутів польових досліджень;  

д) разом з керівником експедиційних робіт намітити основні наукові питання 

(завдання), які вимагають безпосереднього вирішення в полі;  

е) прийняти активну участь в організаційно-господарських роботах в зв’язку з 

підготовкою виїзду експедиції в район робіт, ознайомитись із структурою експедиції, 

особовим складом партії тощо. 

 

 

22.06 — 19.07. Виконання індивідуальних завдань; участь у виконанні виробничих завдань 

базової установи (експедиції). 

 В польовий експедиційний період студент зобов'язаний:  

а) прийняти безпосередню участь в оглядових маршрутах і ознайомитись з методами 

маршрутних досліджень території та її знімання;  

б) вивчати методи і методику досліджень, ознайомитись з повним процесом робіт і 

методикою спеціальних спостережень і досліджень (польове дешифрування аерофото- та 

космознімків, споро-пилковий і шліховий аналізи, гірничі роботи, опис відслонень, відбір 

зразків тощо);  

г) взяти участь у складанні попереднього техніко-виробничого звіту. 

Виконуючи свою безпосередню виробничу роботу, студент повинен також зібрати на 

місці експедиційних робіт фактичні матеріали для виконання індивідуального завдання - 

копії матеріалів із особистих польових щоденників, копії складених карт, зразки порід, 

фауни, фотографії, зарисовки, виписки з фондових звітів тощо. 

В камеральний період виробничої практики студенти опрацьовують зібраний 

польовий і фондовий матеріал, відомості з інтернет-джерел, пишуть і оформлюють звіт.  

 Захист звітів на кафедрі відбувається в середині жовтня — через два тижні після 

початку занять (протягом вересня усі студенти проходять педагогічну практику). 

 
 

 3. Критерії оцінювання практики 
 

№ Вид контролю Бали 
1 

 

 

2 

3 

Оцінювання власне звіту — якості і обсягу виконаної 

роботи під час проведення польових робіт, підготовці та 

оформленні звіту  

 Виступ студента з доповіддю на захисті практики 

Відповіді на запитання 

50 

 

 

20 

30 

 

Сума балів 100 

  

 

 



 

 
Згідно набраної суми балів виставляється оцінка у системі згідно таблиці: 

 

Бал ЕСТS Оцінка 

90-100 А 5 відмінно 

81-89 

71-80 

В 

С 

4 добре 

61-70 

51-60 

D 

E 

3 задовільно 

1-50  2 Незадовільно, можна 

перездати 
 

 

4. Рекомендована література 

Базова 
1. Ананьев Г.С.  Формирование вершинных поверхностей. – М., Изд-во МГУ, 1976. 

2. Динамическая геоморфология. Формирование склонов. Под ред. Г.С.Ананьева и др. – М., 

Изд-во МГУ, 1992. 

3. Геология СССР: В 48 т. – Т. 48. Карпаты. Ч. 1. Геологическое описание.  – М.: Недра, 1966. 

4. Геоморфологическое картографирование в съемочных масштабах.– М., Изд-во МГУ, 1975. 

5. Ковальчук І.П.  Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів: Ін-т україно-

знавства, 1997. 

6. Леонтьев С.К., Рычагов Г.И.  Общая геоморфология. –  М., Высшая школа, 1979. 

7. Методическое руководство по геоморфологическим исследованиям. Под ред. Ганешина 

Г.С. и др. – Л., Недра, 1972. 

8. Морфоструктура и экзогенные процессы на территории СССР. Под ред. Доскач А.Г. – М., 

Недра, 1975. 

9. Применение геоморфологических методов в структурно-геоморфологических исследо-

ваниях. Под ред. Герасимова И.П. и др.  – М.: Недра, 1970. 

10. Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на 

території України. – К.: Наукова думка, 2010. 

11. Рельєф України. Навчальний посібник / За загальною редакцією В.В. Стецюка. – К.: 

Видавничий Дім ―Слово‖, 2010. 

12. Спиридонов А.И.  Основы общей методики полевых геоморфологических исследований 

и геоморфологического картографирования. М., Высшая школа, 1970. 

13. Стратиграфія УРСР: В 11 т. – К.: Наукова думка, 1963-1975. – Т. 1–11. 

14. Щукин И.С. Общая геоморфология. М., Изд-во МГУ. – Т. 1–3. 1960, 1964, 1974. 
 

 

Допоміжна 
1. Геоморфологічний розділ навчальної комплексної економіко-фізико-географічної практики 

студентів географічного факультету (методичні рекомендації) / Я.С. Кравчук, М.Б. Іваник, Н.І. 

Карпенко. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2003. 

2. Яцишин А., Дмитрук Р., Богуцький А. Методи дослідження четвертинних відкладів: Навч.-

метод. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2009. 
 


