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Організаційно-краєзнавча практика призначена для перевірки теоретичних 

знань студента до вибору тематики, вивчення об’єктів, укладання маршруту та 

проведення екскурсії. Згідно із розробленою керівниками практики та фахівцями з 

базових установ тематикою, студенти виконуватимуть індивідуальні та практичні 

завдання в обраному ними напрямку краєзнавчих досліджень. Практика 

проводиться на базі природничих, історичних та краєзнавчих музеїв м. Львова та 

Львівської області. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування  

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань: 

01 освіта 
нормативна 

Змістовних модулів –  

 Рік підготовки: 

І 

Загальна кількість 

годин – 180 

Спеціальність: 

014 середня освіта 

(географія) 

Семестр 

2 

Лекції 

0 

Тижневих годин: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

Практичні/семінарські 

0 

Самостійна робота 

180 

Вид контролю 

Диференційований залік 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Під час проходження практики студенти повинні: 

– поглибити і закріпити знання з вивчених теоретичних курсів; 

– простежити зв’язок краєзнавства з іншими навчальними дисциплінами; 

– поглибити знання, зокрема, з історичного краєзнавства, методики 

краєзнавчих досліджень, географічного краєзнавства, навчитися застосовувати 

методики краєзнавчих досліджень для вивчення історії; 

– ознайомитися з літературними, довідковими, бібліографічними та іншими 

джерелами краєзнавства; 

– ознайомитися з основними організаційними формами краєзнавства. 

Знати: 



– методичну краєзнавчу літературу і проводити бесіди з краєзнавцями-

практиками; 

– методику краєзнавчої роботи (пошукову, збиральну, гурткову, масово-

освітню); 

– особливості вивчення місцевої краєзнавчої літератури, матеріалів місцевих 

краєзнавчих музеїв; 

– навики збору та використання інтерв’ю, спогадів, розповідей учасників та 

свідків подій, явищ тощо. 

 

Вміти: 

– використовувати методи історико-краєзнавчих досліджень при вивченні 

різних видів пам’яток; 

– аналізувати джерела до заданої теми; 

– описувати пам’ятки, виявляти і систематизувати краєзнавчі джерела та 

матеріали, технологічну карту екскурсії. 

 

ЗМІСТ ТА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

Першим етапом організаційно-краєзнавчої практики є теоретична підготовка 

до вибору тематики, вивчення об’єктів, укладання маршруту та проведення 

екскурсії. 

 

Тема 1. Вступна частина. Організаційні основи проведення практики 

Загальні організаційно-навчальні основи змісту організаційно-краєзнавчої 

практики. Бесіда з техніки безпеки. Завдання і програма практики. Знайомство з 

формами і методами проведення практики. Розподіл індивідуальних завдань та 

знайомство з методикою їх виконання. 

 

Тема 2. Природознавче краєзнавство 

Студенти знайомляться з основними етапами формування місцевих 

природних ландшафтів. Знайомляться з основними відомостями з геології і 

гідрології своєї місцевості, його флорою та фауною. Особливу увагу звертають на 

екологію конкретної території. 

 

Тема 3. Географічне краєзнавство (топоніміка, гідроніміка і ороніміка) 

Студенти актуалізують свої знання з ономастики, проводять аналіз назв, у 

тому числі народних. Роблять висновки щодо характеру перейменувань та зв’язку 

назв з історією даної місцевості. 

 

Тема 4. Історичне краєзнавство 



У цьому розділі студенти знайомляться з археологією та етнографією 

місцевості. Серед завдань: вивчення пам’яткоохоронної діяльності в регіоні, 

знайомство з мережею музеїв, архівів та бібліотек. 

 

Тема 5. Мистецтвознавче краєзнавство 

У процесі вивчення даної теми, практиканти вивчають культурну спадщину 

колишніх епох у галузі живопису, архітектури, музики, скульптури та інших 

розділів мистецтва. Відвідують музеї відповідно до профілю. 

 

Тема 6. Літературне краєзнавство 

Практиканти отримують відомості про літературний процес у даному регіоні, 

знайомляться з творчістю найвидатніших поетів та письменників. Частина занять 

присвячуються вивченню усної народної творчості. 

 

Тема 7. Церковне краєзнавство 

Під час вивчення даного розділу практиканти отримують відомості про 

розвиток духовності краю. Вони знайомляться з пам’ятками різних культів, 

особливостями релігійного життя в регіоні. 

 

Тема 8. Краєзнавча біографістика 

Видатні земляки та їх значення для історії і культури краю. Людина, якою 

пишаються у місті (районі, селі). Методика збору матеріалів про життєвий шлях 

земляка. Визначення внеску діяча в історію краю, України чи світу. 

 

Тема 9. Краєзнавчий туризм 

Популяризація історії краю шляхом ознайомлення з пам’ятками матеріальної 

та духовної культури. Підготовка екскурсоводів-краєзнавців. Розробка 

екскурсійних маршрутів. Краєзнавчий туризм як дієвий засіб національно-

патріотичного виховання. 

 

Тема 10. Робота над оформленням документації за результатами краєзнавчої 

практики 

Робота над виконанням індивідуальних завдань. Рекомендації до виконання 

практичних завдань за результатами організаційно-краєзнавчої практики, 

складання та оформлення матеріалів та звітної документації після закінчення 

практики. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ 



Під час проходження практики керівники залучають студентів до виконання 

індивідуальних робіт в установах та на досліджуваних об’єктах. У межах групи 

студенти діляться на підгрупи, завданням яких є теоретична підготовка та 

складання краєзнавчого маршруту. 

Підготовка, збір бібліографії до теми завдання, вивчення пам’яток історії та 

культури, складання технологічної карти екскурсії, методичної розробки екскурсії, 

паспорту краєзнавчого об’єкта, заповнення звітної документації краєзнавчої 

практики тощо. 

Розробка індивідуального маршруту або вивчення іншої теми, робота над 

виявленням і збором краєзнавчих джерел та інформації передбачає вивчення 

місцевих пам’яток до завершення проходження практики, подання студентами 

надрукованого опису маршруту чи виконаного іншого завдання на належному 

науково-методичному рівні. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

1. Вивчення методичної краєзнавчої літератури і проведення бесід з 

краєзнавцями-практиками. 

2. Знайомство з методикою краєзнавчої роботи. 

3. Виявлення та вивчення місцевої краєзнавчої літератури, матеріалів 

місцевих краєзнавчих музеїв. 

4. Збір та використання інтерв’ю, спогадів, розповідей учасників та свідків 

подій, явищ. 

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Відповідальність за проходження і контроль практики покладаються на 

призначеного керівника\керівників практики. Керівник практики: 

– рекомендує студентам необхідну літературу, допомагає її опрацювати; 

– допомагає обрати або пропонує студентам тему для дослідження або 

розробки маршруту; 

– розробляє графік проходження практики, доводить його до відома 

студентам, слідкує за його дотриманням; 

– надає методичні рекомендації та контролює процес написання звіту; 

– приймає звіт студентів про результати виконання завдань та проводить 

контроль засвоєння матеріалу у формі усного заліку. 

– виставляє оцінку за практику. 

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

Виробнича (організаційно-краєзнавча) практика передбачає такі форми 

звітності. 



1. Студент зобов’язаний представити щоденник проходження практики, в 

якому мають бути відображені всі складові практики та план-конспект 

індивідуального звіту. 

2. Впродовж трьох днів після закінчення практики студент зобов’язаний 

подати керівнику групи звіт та виконане індивідуальне завдання. Звіт повинен мати 

наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту мають бути зшитими. 

3 Керівник практики перевіряє звіти та рівень оволодіння студентами 

теоретичним матеріалом та практичними навиками та виводить диференційовану 

оцінку. 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Підсумком набутих студентами під час практики знань та практичних навиків 

є індивідуальне краєзнавче дослідження, оцінене керівником групи, а також 

підтвердження знань (усне опитування), набутих під час практики. 

Підтвердження успішного проходження студентом краєзнавчої практики, 

тобто якісне засвоєння практики та оволодіння практичними навиками, виконання 

на належному науковому рівні. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ 

Контроль успішності студента під час навчання на географічному факультеті 

здійснюється за 100-бальною шкалою та переводиться в оцінку за шкалою ECTS. 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка ECTS Оцінка в балах Оцінка за 

національною 

шкалою 

A 90-100 відмінно 

B 81-89 
добре 

C 71-80 

D 61-70 
задовільно 

E 51-60 

FX  
незадовільно 

F  

 

Керівники практикою від кафедри повинні: 

При підготовці та проведенні практики: 

– отримати від завідувача кафедрою вказівки щодо загальних положень та 

особливостей проведення практики;  

– ознайомити студентів з програмою та учбово-методичною документацією 

щодо проведення практики;  



– познайомитися з навчанням та психологічними особливостями студентів 

своєї групи;  

– забезпечити отримання студентами скерування в установи та підприємства 

(при необхідності);  

– провести організаційні збори зі своєю групою, на яких:  

а) інформувати про термін практики;  

б) познайомити з програмою, метою та завданням практики;  

в) довести до відома студентів особливості проходження практики на 

даному підприємстві;  

г) провести попередній інструктаж про загальні положення техніки безпеки;  

д) повідомити про вимоги щодо ведення щоденників і складання звіту про 

практику. 

е) видати щоденник та додаткові матеріали.  

– остаточно узгодити графік проходження практики та подати в деканат 

інформацію про місця практики та теми дослідження студентів;  

– видати кожному студенту індивідуальне завдання практики;  

– надавати систематичну допомогу студентам у виконанні програми - 

практики;  

– постійно контролювати виконання графіка практики ведення щоденників та 

складання звіту студентами;  

– регулярно інформувати кафедру про хід практики.  

 

На завершальному етапі практики:  

– підготувати звіт про роботу студентів своєї групи;  

– перевірити і підписати щоденники і звіти;  

Після завершення практики студенти здають диференційований залік 

(захищають звіт) керівнику практики або комісії, призначеній завідувачем 

кафедрою. 

Обов’язки студентів під час проходження виробничої практики: 

Перед відправленням на практику студент зобов’язаний:  

– зустрітися з керівником практики від кафедри;  

– ознайомитися з терміном та умовами проходження практики;  

– отримати на кафедрі потрібну документацію;  

– пройти інструктаж з техніки безпеки;  

– строго виконувати правила безпеки; 

– виконувати на підприємстві правила внутрішнього розпорядку;  

– відвідувати наукові семінари та виробничі наради;  

– регулярно вести щоденник;  

– виконати програму та індивідуальне завдання з практики;  



– скласти звіт про результати практики керівника від підприємства.  

Після повернення до вузу доповісти на кафедрі про закінчення практики, 

передати на зберігання звіт та щоденники практики.  

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний, відгук 

про роботу або незадовільну оцінку на захисті звіту, направляється повторно на 

практику в період канікул. 

На захист, який відбудеться після завершення практики, кожен студент 

представляє: 

1. Щоденник з виробничої практики завірений керівником практики від 

виробництва. 

2. Звіт з виробничої практики, завірений керівником практики від 

виробництва. 

3. Особистий щоденник з виробничої практики. 

4. Огляд літературних джерел з теми наукового дослідження. 

5. Фотозвіт з виробничої практики. 

6. Презентація з виробничої практики. 

У двотижневий термін після початку осіннього семестру студентами 

подається на кафедру письмовий звіт, в якому висвітлюються такі питання: 

1. відомості про конкретно виконану роботу; 

2. індивідуальне завдання - аналіз і узагальнення зібраних матеріалів, графічні, 

картографічні матеріали; 

3. висновки і пропозиції; 

4. первинні статистичні матеріали. 

Підведення підсумків практики. Підсумки виробничої практики підводяться 

на засіданні кафедри. 
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13. Інформаційні ресурси 

Джерело, установа Інтернет-адреса 

Національна спілка краєзнавців України http://nsku.org.ua 

Інститут історії України Національної академії 

наук України 
http://www.history.org.ua 

Сім чудес України http://7chudes.in.ua 

Рідна країна – світоглядний портал http://ridna.ua/ 

Центр туристичної інформації про Львів і 

Львівщину 

http://www.touristinfo.lviv.ua/uk/lviv/region

/ 

Міністерство культури України http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index 

Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс http://pamjatky.org.ua/ 

Музейний простір України http://prostir.museum/ 

Державний комітет статистики України   www.ukrstat.gov.ua 

Головне управління статистики у Львівській 

області 
www.stat.lviv.ua 

Львівська обласна державна адміністрація www.loda.gov.ua 

Львівська обласна рада 
www.oblrada.lviv.ua 

 

Львівська міська рада www.city-adm.lviv.ua 

Веб-портал "Наукові центри НАН України та 

МОН України" 

http://www.rsc.nas.gov.ua 

 

Веб-портал про Карпати та західний регіон 
http://www.karpaty.info 

 

Всеукраїнський перепис населення 2001 р., 

Львівська область 

http://www.ukrcensus.gov.ua/regions/reg_lv

iv 
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http://www.stat.lviv.ua/
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