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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“ Практика навчальна ознайомча ”) 

 

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) 

 

Вибіркова навчальна дисципліна 

 

Модулів –  
106 Географія 

(шифр, назва) 
Рік підготовки: 

Змістових модулів –  
Спеціальність 

Економічна географія 

і геоекономіка 

1-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

180  

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 

самостійної роботи 

студента –  

бакалавр  

.  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

180   

ІНДЗ: реферат 

Вид контролю: звіт 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1,08 

для заочної форми навчання – 0,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета: На основі експедиційно-польових досліджень ознайомити  студентів з фізико 

- і економіко-географічними особливостями й відмінностями України. 

Завдання: На основі інформаційних матеріалів і власних спостережень виявити та 

обґрунтувати основні фізико - і економіко-географічні особливості й відмінності 

України. 

  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: Загальні фізико-географічні особливості й відмінності території України. 

Особливості розселення населення України. Просторові аспекти розвитку галузей 

економіки і соціальної інфраструктури України. 

вміти: Проводити самостійно спостереження і визначати відмінні та спільні риси 

природних систем та соціально-економічних комплексів та центрів України. 

 
3.Загальні положення про навчальну практику. 

 
Навчальна ознайомча практика проводиться із студентами першого року навчання 

згідно “Положення про навчальні і виробничі практики студентів закладів вищої освіти 

України” 

На цій практиці студенти набувають перших навиків проведення польових 

географічних досліджень, які необхідні для оволодіння майбутньою професією. Практику 

проводять на основі здобутих уже студентами знань із таких курсів: основи фізичної та 

суспільної географії, геології і географії ґрунтів. 

Практика є комплексною, має навчальне, виховне та пізнавальне значення. 

Переміщуючись територією України, перетинаючи різні природні зони і суспільно-

географічні регіони та центри, студенти мають змогу ознайомитись, порівнювати і 

аналізувати з різноманітністю природних умов, та розвитком господарства, культури й 

побуту людей. 

Ознайомча навчальна практика проводиться згідно Наказу ректора університету, в 

якому визначається термін і час проведення, маршрут, зазначаються студенти-учасники і 

викладачі. Вона проводиться у три етапи: підготовчий, польовий і камеральний. 

Завершується ознайомча навчальна практика написанням звіту і підсумковим 

оцінюванням. 

 

3. Етапи проведення ознайомчої практики 
 

Підготовчий етап. Під час підготовчого етапу студенти знайомляться із метою, 

завданнями, формами і місцями проведення ознайомчої практики, опрацьовують наукову 

географічну літературу з території маршруту; 

 Польовий (експедиційний етап). Основний період самостійних досліджень. Він 

включає узгоджене переміщення студентів згідно обраного маршруту до місць 

спостережень,  географічні дослідження, виявлення особливих і відмінних рис розвитку  й 

функціонування територій дослідження;  

Камеральний етап. Цей період є узагальнюючим ознайомчої практики  Під час 

його студенти аналізують матеріали спостережень і отриманих результатів, здійснюється 

оформлення звіту, його захист і оцінювання знань. 

 

 

 

5.Методичні аспекти проведення ознайомчої навчальної практики 



 
Практика є комплексною. Вона охоплює природні і суспільно-географічні 

дослідження, що проводять відповідно до маршруту та окремих пунктів спостережень. 

Пунктами спостереження є характерні точки, які найповніше відображають 

природні й суспільні компоненти, виявляють особливості форм розселення населення та 

організації діяльності межах території вивчення тієї чи іншої природної зони. 

Природно-географічне вивчення територій передбачає аналіз компонентів 

ландшафтів. Воно включає опис рельєфу і геологічної будови території. Дослідження 

проводяться на природних відслоненнях або антропогенних виїмках. Опис рельєфу 

повинен мати морфологічні і морфометричні характеристики, сучасні рельєфоформуючі  

й утворюючі  процеси. 

Переміщення у в межах маршруту на великі відстані дозволяє спостерігати за 

змінами кліматичних умов, чергуванням типів клімату, сонячною активності, 

особливостями хмарності.  

Поверхневі води вивчаються візуально. Важливими є ступінь ступінь 

розчленування поверхні території природними водотоками (річками) й озерами. При 

можливості досліджують морфо метричні показники, швидкість течії, якість і прозорість 

води, сучасне господарське використання. 

Біля узбережжя морів визначають його тип (акумулятивний чи абразійний, 

характер відкладів), тип берегового рельєфу, аналізують історичне і сучасне соціальне та 

економічне освоєння берегової зони.  

Території маршруту ознайомчої практики вирізняються різними типами ґрунтів. Їх 

вивчення проводять опис на основі закладання ґрунтових розрізів у центральній частині 

природно-територіальних комплексів. Також на цьому етапі дослідження доцільно 

звернути увагу на особливості рослинного світу. Лісову рослинність описують за складом 

порід, їх відсоткове співвідношення, наявність видових склад чагарників, підліску, мохів і 

трав’яного покриву. Лучно-степові рослини описують за наявністю найтиповіших 

асоціацій. 

Важливим чинником розвитку суспільства території є її природно-ресурсний 

потенціал. За час ознайомчої практики проводяться спостереження і визначається 

наявність та поєднання природних умов та ресурсів їхній вплив на формування й розвиток 

галузевої структуру, а також рівень розвитку господарства територій дослідження.  

Суспільно-географічне вивчення території полягає у аналізі  демосоціальних і 

економічних комплексів. В межах маршруту ознайомчої практики виділяються території 

за ступенем освоєння та за видами господарської діяльності. Основна форма отримання 

знань – навчальні екскурсії, відвідувань поселень, соціально-культурних закладів, 

господарств і підприємств. 

Вивчаючи населення потрібно звернути на його розселення, сучасні демографічні 

процеси у регіоні, ролі міграцій і основних міграційних потоків, щільності населення і 

щільності населених пунктів, переважанні типів сільських поселень, особливостях 

урбанізаційних процесів та сітки міських поселень, зайнятості населення, соціальних 

проблемах населення. Знайомляться із наявністю та станом підготовки трудових ресурсів і 

його сучасним ринком.  

Більшості сучасних розвинутих державу структурі господарського комплексу і 

зайнятості населення переважає сфера послуг. Студенти повинні знати її структуру і  

аналізувати розміщення та рівень надання послуг. 

Ознайомлення студентів із особливостями і відмінностями  економічного розвитку 

територій дослідження включає визначення приналежності до господарського типу 

аграрний, аграрно-промисловий, промислово-аграрний чи промисловий. Вони 

знайомляться із історико-географічними передумовами формування та сучасною 

галузевою структура господарства, визначають галузі спеціалізації. 



Вивчення виробничого потенціалу території дослідження включає навчальні 

екскурсії у державні органи управління, соціальні установи і підприємства. 

Під час екскурсій на промислові підприємства знайомляться історичними 

передумовами його створення, галузевою приналежністю, спеціалізацією виробництва. 

Важливими елементами дослідження є наявність вивчення просторова організації 

виробничих зон, матеріально-технічної бази та виробничих потужностей, наявність 

бізнес-партнерів. Основна продукція, її об’єми і вартісна оцінка, ринки реалізації. 

У процесі аналізу сільського господарства території маршруту ознайомчої 

практики першочерговою є уваги до агрокліматичного і ґрунтово-природного потенціалу, 

а також правових державних регулюючих аспектів  розвитку й функціонування галузі. 

Важливе значення має наявність навиків досліджень і визначення спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва та розміщення підприємств їхньої переробки. 

Під час екскурсій на сільськогосподарські підприємства знайомляться історичними 

передумовами його створення, формами власності, спеціалізацією вирощування 

сільськогосподарської продукції. Важливими елементами дослідження також є наявність 

трудових ресурсів та їх кваліфікація, наявність земельного фонду та виробничих 

матеріально-технічних потужностей. На оцінку рівень і стан розвитку господарства також 

можуть вказувати показники його економічної рентабельності, інвестиційної 

привабливості, затрат на одиницю продукції, рівень заробітної плати. Карти господарства 

можуть детально показати раціональне використання земель сільськогосподарського 

фонду у сільськогосподарському виробництві, а їхнє порівняння за кілька років - 

відстежити динаміку змін сівозмін.  

Під час проведення навчальної практики студенти ведуть польові щоденники, де 

фіксують всі результати спостережень і досліджень. У щоденнику у письмовій формі  

викладають основний зміст подій і явищ досліджень. Графічним способом позначають 

профіль території маршруту дослідження зазначаючи основних об’єкти і явища території 

маршруту.  

Щоденник безпосередньо відображає результат самостійної роботи студента під 

час практики.  

   

 

6.Робоча програма навчальної ознайомчої практики студентів групи 

Грф-12 (о), 2018р. 
                                           Керівники : доц. Стецький В.В. 

                                                       доц. Івах Я.Є. 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

 

Об’єкти вивчення 

8. 07. м. Львів Знайомство студентів із керівниками та маршрутом 

навчальної практики. Складання студентами програм 

практики і індивідуальних завдань досліджень. Озна-

йомлення із науковою літературою  і картографічними 

матеріалами території маршруту практики.  

9. 07. Львів - Вінниця Спостереження за особливостями і відмінностями 

природних систем Малого Полісся і Подільської 

височини. Вивчення систем розселення, зайнятості 

населення, знайомство із його культурними традиціями. 

Визначення традицій та сучасної галузевої структури 

промислового і сільськогосподарського виробництва, 

сфери послуг.  

10 .07 Вінниця -           

Миколаїв 

Дослідження територіального планування і функціону-

вання обласного центра м. Вінниці. Спостереження і 

порівняння природних систем Східного Поділля і 



Придніпровської височин Причорноморської низовини. 

Визначення природно-ресурсного і працересурсного 

потенціалу території. Знайомство із Південно-Укра-

їнським енергетичним вузлом і спеціалізацією про-

мислового виробництва м. Миколаєва. Спостереження 

за змінами спеціалізації сільськогосподарського вироб-

ництва лісостепової і степової зони території 

дослідження. 

11. 07 Миколаїв - 

Очаків 

Знайомство із територією і природними комплексами 

сухого степу Північного Причорноморя. Вивчення 

заселення, сучасних системи розселення, зайнятість 

населення Північного Причорноморя. Очаківський 

історично-культурний  і рекреаційний центр.   

12. 07 Очаків Знайомство із історією освоєння земель Північного 

Причорноморя. Роль Дніпровсько-Бузького гирла у 

історично-культурному і господарському освоєнні 

держави. Рекреаційна інфраструктура міста. 

13. 07 Очаків - 

Парутино 

Знайомство із історично-археологічним заповідником 

АН України “Ольвія”. Дослідження агропромислового 

підприємства “Вин-Агро”  

14. 07 Очаків Вивчення соціальної, промислової і транспортної 

інфраструктура міста. 

15. 07 Очаків - Одеса Продовження знайомства із територією і природними 

комплексами сухого степу та історією освоєння земель 

Північного Причорноморя. Вивчення заселення, 

сучасних системи розселення, зайнятість населення 

Території дослідження.. Місто і порт “Южний”, 

географія та спеціалізація перевезень, інфраструктура. 

Одеська агломерація, просторове планування міста. 

Визначення функції і соціально-економічного значення 

для України. 

16. 07 Одеса - Умань Вивчення транспортної інфраструктури та сервісних 

послуг. Вивчення на основі опитування товарної 

структури та напрямків перевезення вантажів. 

Екскурсія у національний дендрологічний парк 

“Софіївка”  

17. 07 Умань - 

Хмельницький 

Продовження знайомства із територією і природними 

комплексами Поділля. Вивчення санаторно-лікувальних 

центрів Немирів і Хмільник. Спостереження за змінами 

сучасної спеціалізації агропромислового виробництва 

Поділля.  

18. 07 Хмельницький - 

Львів 

Природний заповідник “Медобори” – вивчення 

особливостей формування і охорони природних систем. 

Тернопільський економічний вузол і соціально-

культурний центр: сучасні проблеми трансформації й 

розвитку   

19. 07 Львів Опрацювання матеріалів і завдань навчальної 

ознайомчої практики. Підготовка і оформлення звіту  

20. 07 Львів Захист звіту. Виставлення оцінок за практику. 

 

 

7. Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 



 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Звіт про практику 

А 90 – 100 Відмінно 

Дуже добое 

Добре 

Задовільно 

достатньо 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

Е  51-60 

 0–50 Не зараховано 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Форма 

навчання 

Підготовчий 

період 

Польовий 

період 

Камеральний 

період 

Індивідуальне 

завдання 
Сума  Захист 

звіту 

денна 10 25 25 10 70 30 

 

 


