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Назва  курсу  Практик  ачинборив а  
 

Адреса викладання 
курсу 

вул. Дорошенка, 41,  
м. Львів, 79000 
Географічний факультет, 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, 
кафедра .фізичної географії. 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

10 Природничі науки, 106 “Географія” 

Викладачі курсу Матвіїв Володимир Павлович, к.г.н., доцент 
Контактна інформація 

викладачів 
volodymyr.matviyiv@lnu.edu.ua, м. Львів, вул. Дорошенка, 41 

Консультації по курсу 
відбуваються 

м. Львів, вул. Дорошенка, 41 ауд. 54  
Консультації проводяться перед початком практики (за місяць до 
початку практики за попередньою домовленістю). Також можливі он-
лайн консультації в мережі Teams, Office 365 
volodymyr.matviyiv@lnu.edu.ua. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 
обов’язкові для того, щоб:  
1. На основі отриманих теоретичних знань, застосовувати їх на 
практиці, а також у вирішенні конкретних проблем. 
2. Знати та розуміти предмет географічних досліджень. 
3. Здатність спілкуватися державною українською мовою (а також 
іноземними), результати подавати в усній або письмовій формі. 
4. Використовувати геоінформаційні і комунікаційні технології. 
5. Проводити дослідження на відповідному науковому рівні із 
застосуванням головних світоглядних концепцій. 
6. Використовувати інформацію з різних джерел, самостійно 
опрацьовувати та аналізувати отримані результати. 
7. Здатність працювати в командах, навички ефективної 
міжособистісної взаємодії. 
8. Здатність працювати автономно. 
9. Навички здійснення безпечної професійної діяльності з дотриманням 
норм здорового способу життя. 
10 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності демократичного громадянського суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини.  
Тому у курсі представлено як огляд концепцій природничих 
досліджень та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до 
спеціалізації, так і процесів та інструментів, які потрібні для: 
1. Використання польових та лабораторних методів для збору 
інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і 
систем. 
2. Аналізувати склад і будову природних та суспільно-географічних 
систем на різних просторово-часових рівнях. 

mailto:volodymyr.matviyiv@lnu.edu.ua
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3 Пояснювати особливості організації географічного простору, 
оцінювати потенціал території, у тім числі природний, ресурсний, 
демографічний, економічний, культурний. 
4. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, біології, 
екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при 
комплексному вивченні географічної оболонки та окремих геосфер, 
суспільства. 
5. Картографувати природно- та суспільно-географічні об’єкти і 
процеси, проводити типологію, класифікацію, районування. 
6. Проводити комплексні і прикладні ландшафтні дослідження 
території з застосуванням ГІС-технологій. 
7 Проводити геоекологічну експертизу та розробляти проекти охорони 
довкілля і збалансованого природокористування. 
8. Приймати науково обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 
результати своєї професійної діяльності. 
9 Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, принципів 
академічної і професійної доброчесності, норм безпечної 
життєдіяльності та здорового способу життя. 
10. Володіти навиками усного та писемного мовлення державною та 
іноземною мовою з використанням фахової географічної термінології. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна П« рактик )цепс .ртунв із( ачинборив а » є завершальною 
нормативно  ю дисципліною з спеціальності 106 Географія 
кя а 

викладається в 7 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни в акиткарП« иробнича 
.цепс ртунв із( » є ознайомлення студентів із завданнями ат  

сучасними підходами та інструментами для їх вирішення*. 
Метою практика є  

-закріпити та застосувати на практиці знання з теорії та 
методики геоекології, ландшафтознавства і геоінформаційних систем 
набуті під час аудиторних занять;  

-здобути навики комплексних загальнонаукових і прикладних 
геоеколгічних досліджень; 

-стажуючись у навчальних, науково-дослідних, проектно-
пошукових, господарських, природоохоронних, чи інших установах, 
підприємствах або організаціях провести фахове геоеколгічне 
дослідження з певної наукової чи прикладної проблеми, спрямоване на 
її вирішення 
Основні завдання виробничої практики: 
Навчитись самостійно проводити польові геоекологічні дослідження 

та аналізувати одержаний фактичний матеріал; 
Оволодіти: 
 - методикою збору та опрацювання фондових (картографічних, 

цифрових, звітних та інших фактичних) даних, інформації з 
літературних джерел, методами оцінки ресурсного, екологічного та 
інших потенціалів природних територіальних комплексів різного рангу 
та придатності їх для тих чи інших видів господарського використання, 
природоохоронних, дослідницьких чи освітніх цілей. 



 

- методикою опрацювання електронних карт, які складаються з 
графічної складової (межі територій або місцерозташування об’єктів) і 
пов’язаною з ними атрибутивною інформацією (текстовою, числовою 
та аудіовізуальною). 

-методиками комплексних польових експедиційних, 
(напівстаціонарних чи стаціонарних) комплексних досліджень, 
методами збору первинної польової інформації, навиками ведення 
документації – польового щоденника, бланків комплексних 
загальнонаукових і прикладних досліджень геокомплексів різних 
рангів, журналів і книг гідрометеорологічних, фенологічних та інших 
стаціонарних та напівстаціонарних спостережень, реєстрів зразків 
(порід, ґрунту, рослин, води); 

-методикою загальнонаукового та прикладного велико- та 
середньомасштабного картографування – методикою складання 
структурних, інвентаризаційних, оціночних, рекомендаційних, 
прогнозних та інших прикладних загальногеографічних карт і профілів; 

Навчитись: 
-систематизувати та узагальнювати зібрані матеріали й 

представляти їх у картографічній формі, таблицях і графіках, набути 
навиків опрацювання та створення банків географічної інформації на 
основі геоінформаційних технологій; 

-на основі зібраних власних матеріалів навчитись комплексно 
характеризувати територію, фізико-географічні об'єкти та явища, 
встановлювати взаємозв'язки, залежності та закономірності, розробляти 
рекомендації наукового та прикладного характеру, робити наукові 
висновки. 

Провести комплексне фізико-географічне дослідження конкретної 
території на основі польових досліджень та використовуючи доступні 
електронні ресурси (карти, фондові матеріали та звіти організацій і 
підприємств, космознімки) в процесі якого вивчити: 

-фізико-географічні умови (рельєф, геологічна будова, 
четвертинні відклади, клімат, внутрішні води, ґрунти, рослинний 
покрив і тваринний світ); 

- структуру геокомплексів і сучасні фізико-географічні процеси, 
особливості генезису, історії розвитку, функціонування та сезонної 
динаміки природних територіальних комплексів локального рівня 
(місцевість, урочище, фація); 

-фізико-географічне районування (край, область, ландшафт); 
-природний потенціал ландшафтів і їх морфологічних одиниць 

шляхом аналізу часткових потенціалів (ресурсного, рекреаційного, 
агрокліматичного, екологічного, краєзнавчого тощо); 

-характер антропогенних навантажень на геокомплекси та їхній 
сучасний стан; 

-заходи з раціонального використання та охорони геокомплексів; 
Виконати конкретні науково-дослідні завдання спрямовані на 

реалізацію індивідуальної дослідницької теми (тема і завдання 
узгоджуються з індивідуальним науковим керівником). 

Під час досліджень бажано:  
-дослідити як мінімум одну типову ключову ділянку, скласти 



 

карту геокомплексів; 
-зібрати колекцію фотографій, що характеризують типові й 

унікальні природні умови досліджуваної території: гірських порід, 
грунтів, рослин, фізико-географічних процесів та ін. 

- у сервісі Карти Google (Google Maps) нанести точки 
дослідження, маршрути, доступність до них тощо. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна: 
1. Географо-екологічні маршрути Чорногори : Навч. Посібник / 
І.М.Рожко, В.П.Матвіїв, В.П.Брусак. – Львів  ЛНУ імені Івана Франка. 
– 224 с. 

2.  Гродзинський М.Д Основи ландшафтної екології. К.: – Либідь, 
1993. – 224с. 

3. Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче 
дослідження. Львів, 1999.-286с. 

4. Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. 
Вид.2. К.: ІЗМН, 1996.-168с. 

5. Міллер Г.П. / Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. 
Ландшафтознавство:теорія і практика. Львів,2002.-172с. 

Додаткова: 
6. Гори Гуцульщини. Путівник, який об’єднує. / Під ред. Анджея 
Вальохи. Центральний осередок гірського туризму ПТТК. Краків, 
2006. –  224 с.  

7. Зюзін С.Ю. Організація рекреаційного природокористування на 
полонинах масиву чивчин Українських Карпат/., Зюзін С.Ю., 
Андрейчук Ю.М., Рожко І.М Матвіїв В.П.,//науковий вісник 
Херсонсонського державного університету. Серія: гографічні науки. 
Вип. – 8. Херсон – 2018. – С 244-251 

8. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое 
районирование. М.: Высш. шк., 1991.367с. 

9. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтныхи сследований. 
Л.: Наука, 1980.222с. 

10. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. М.: Наука, 
1980.264с. 

11. Круглов І. Методика напівавтоматизованого створення 
геопросторового шару педоморфологічних одиниць басейну 
Верхнього Дністра [Стаття] / І. Круглов // Вісник Львівського ун-ту. 
Серія географічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2004. – С. 312–320. 

12. . Круглов І. С. Геоінформаційний аспект організації державного 
земельного кадастру України [Збірка доповідей] / І. С. Круглов // 
Budownictwo i Inzyneria Srodowiska (Rzeszow, Poland). – 1998. – Т. 29. 
– С. 85–93. 

13. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: 
Підручник.-К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. 479с. 

14. Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче 
дослідження. Львів, 1999.-286с. 

15. Природа Українських Карпат.-Львів: Вид-во Львів. ун-ту.1968. 
265с. 

16. Природа Львівської (Івано-Франківської, Закарпатської, 



 

Чернівецької, Волинської, Рівненської, Тернопільської) області / Під 
ред. К.І. Геренчука. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. 1981. 

17. І. Рожко,. Навчально-екологічні маршрути Чорногори / І. Рожко 
,В. Матвіїв // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для 
збереження біорізноманіття. Мат. міжн. наук.-конференції 
присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного 
стаціонару «Пожижевська». – Львів, 2008. С.356-357. 

18. І. Рожко, Історико-географічна та господарська характеристика 
Чорногори / І. Рожко, В. Матвіїв, В. Біланюк.// Генеза, географія та 
екологія грунтів. Збірник наукових праць. – Львів: В-цтво ЛНУ, 2008. 
– С. 443-447 

19. Тиханович Є. Лавинний режим ландшафтів Українських Карпат 
/ Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов, В. Матвіїв // Рельєф і клімат : 
Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26-28 вересня 2018 р.). – Чернівці : 
Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – С 28–29 

Тривалість курсу 180 год. 
Обсяг курсу 180 год. практики 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
У результаті проходження виробничої практики студент повинен  

Знати: 
- основні принципи і методи організації польових 

великомасштабних загальногеографічних досліджень;  
- чинники формування території дослідження; 
- будову геокомплексів території дослідження і ключової ділянки; 
- взаємозв’язки між компонентами геокомплексів; 
- антропогенні трансформації геокомплексів території 

дослідження. 
Вміти: 

- виконувати польові дослідження;  
- опрацьовувати зібраний фактичний матеріал, узагальнювати 

його;  
- аналізувати будову геокомплексів території. 
- аналізувати вплив антропогенної діяльності на вертикальну та 

горизонтальну будову геокомплексів. 
Набути навичок польових комплексних досліджень та аналізу 

зібраних матеріалів 
Ключові слова  

 
Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій та консультації для кращого 
розуміння тем 

Теми Змістовий модуль 1. Підготовчий камеральний етап досліджень. 
Тема 1. 1-3 день - ознайомлення з літературними, картографічними 
джерелами, космознімками, що стосуються території дослідження 
та методиками досліджень по узгодженій з керівником темі на 
основі опрацювання матеріалів бібліотечного фонду та інтернет 
ресурсу. Укладання карт-гіпотез що відповідають завданням 
практики, узгодження маршрутів польових досліджень 
Змістовий модуль 2. Польовий етап дослідження 
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Фізична географія, польові методи, ГІС-модель



 

Тема 2. 4-8 день – робота з фондовими матеріалами підприємств та 
організацій (картографічними, цифровими, звітними та ін. 
фактичними даними)  

Тема 3. 9-11 день – рекогнозування на території. 
Ознайомлення з фізико-географічними та соціальними 
особливостями досліджуваної території, уточнення намічених 
напередодні польових маршрутів, дослідження точок тощо. 

Тема 4. 12-22 день - польові дослідження, які проводяться 
відповідно до поставлених керівником завдань (та затвердженим 
ним планом) для вирішення певної наукової чи прикладної проблеми 
і можуть передбачати комплексні польові експедиційні маршрутні 
дослідження території, стаціонарні та напівстаціонарні 
спостереження та ін. 

Змістовий модуль 3.Завершальний етап дослідження 
Тема 5. 23-27 день. Опрацювання і узагальнення зібраного 

матеріалу, укладення цифрових карт, побудова відповідних рафіків і 
діаграм. Написання звіту 

28 день – захист звіту 
Підсумковий 

контроль, форма 
кілаз йинавойіцнерефиД   

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з фахових__ 
дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату, 
розуміння джерел 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

1. Здатність працювати колективно у плануванні, організації та 
виконанні колективних наукових і науково-технічних проектів, у тім 
числі міждисциплінарних, аналізувати, описувати, документувати і 
презентувати результати досліджень. 
2. Здатність застосовувати кількісні та якісні методи, інформаційні 
технології при вивченні сфер географічної оболонки, суспільства на 
різних просторово-часових рівнях. 
3. Здатність застосовувати знання з історії географічних досліджень, 
теорії, парадигми, концепції для дослідження географічних явищ і 
процесів, ідентифікувати нові об’єкти, реєструвати їх властивості та 
класифікувати. 
4. Здатність проводити та інтегрувати польові та лабораторні 
дослідження з допомогою відповідної методології та технологічних 
засобів, аналізувати та узагальнювати інформацію, моделювати 
процеси. 
5. Здатність розробляти і створювати картографічні моделі із 
застосування геоінформаційних технологій, статистичних і 
математичних методів. 
6. Здатність впроваджувати наукові знання про географічну оболонку у 
вирішення конструктивних питань на різних територіальних рівнях. 
7. Здатність самостійно досліджувати та розуміти походження 
природно-географічних об’єктів, процесів, явищ з використанням 
теорій, парадигм, концепцій. 
8. Здатність аналізувати склад і будову ландшафтів, робити науково 
виважені висновки, інтерпретувати результати дослідження і 
застосовувати їх у прикладній сфері. 



 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 
може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 
загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. лаб 04 - атобор анчотоП   
 
Академічна доброчесність: Очікується, що звіт виробничої практики 
студентів буде їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 
обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи обману. Студенти зобов’язані дотримуватися 
усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не 
зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 
освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 
яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються присутність на 
виробничій практиці та активність студента під час консультацій з 
науковим керівником, наявність польових матеріалів, списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 
екзамену. 

Письмовий звіт про проходження виробничої практики здається 
безпосередньо науковому керівнику та проводиться очний його захист. 

Опитування Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 
курсу. 
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звіт - 30 балів (30%), захист звіту - 30 бал (30%).


