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Силабус курсу «Практика навчальна ознайомча»
2019-2020 навчального року

Назва курсу Практика навчальна ознайомча
Адреса викладання

курсу
Україна, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 41

Факультет та
кафедра, за якою

закріплена
дисципліна

Географічний факультет

Галузь знань,
шифр та назва
спеціальності

106 Географія

Викладачі курсу Безручко Л.С., кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму
Яцишин А. М., кандидат географічних наук, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії
Дмитрук Р. Я., кандидат географічних наук, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії
Войтків П.С., кандидат географічних наук, доцент кафедри конструктивної географії та
картографії
Кричевська Д.А., кандидат географічних наук, доцент кафедри конструктивної географії та
картографії
Кирильчук А.А., доктор географічних наук, професор кафедри ґрунтознавства і географії
ґрунтів
Іванюк Г.С., кандидат географічних наук, доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів
Койнова І.Б., кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання
природних ресурсів і охорони природи
Рожко І.М., кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання
природних ресурсів і охорони природи
Колтун О. В., кандидат географічних наук, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії.

Контактна
інформація
викладачів

Географічний факультет, Тел. (032) 239-43-02
Lyubomyr.Bezruchko@lnu.edu.ua
andrii.yatcyshyn@lnu.edu.ua
Roman.Dmytruk@lnu.edu.ua
Petro.Voytkiv@lnu.edu.ua
Diana.Krychevska@lnu.edu.ua
Halyna.Ivanyuk@lnu.edu.ua
Ihor.Rozhko@lnu.edu.ua
Iryna.Koynova@lnu.edu.ua
Oksana.Koltun@lnu.edu.ua

Консультації по
курсу

відбуваються

Щоденно впродовж проходження практичних занять. Також можливі он-лайн консультації
через Skype, Viber, подібні ресурси.

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

курс
В геологічному розділі відбувається закріплення набутих теоретичних знань з курсу

«Основи загальної та історичної геології», ознайомлення з методикою геологічного
картографування, отримання навичок виконання польових та камеральних робіт.

Грунтовий розділ полягає у закріпленні теоретичних знань, отриманих в аудиторних
умовах під час слухання лекцій і проведення лабораторних занять з курсу “Географія ґрунтів з
основами ґрунтознавства” і набуття навиків діагностики ґрунтів у польових умовах. Студенти
навчаються характеризувати природні умови території досліджень, описують морфологічні
ознаки ґрунтів, визначають класифікаційну приналежність ґрунту, набувають вмінь відбору
зразків для лабораторних аналізів.

Топографічний розділ спрямований на закріплення теоретичних знань з курсу
«Топографія з основами геодезії», отримання практичних умінь та навичок при виконанні
польових та камеральних топографо-геодезичних робіт на місцевості.

Завданням екологічного розділу є навчити студентів у своїй практичній діяльності
вміти оцінити вплив автотранспорту на стан повітряного середовища за різний період доби,
укладати карти-схеми ступеня забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами
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(за концентрацією СО) на ділянках магістальних вулиць, розробляти та рекомендувати головні
напрями і системи заходів у галузі охорони атмосферного повітря у містах.

Завданням загально географічної міжзональної практики набути практичних умінь і
навичок загальногеографічних досліджень. Загальногеографічна міжзональна практика
включає планування і розробку маршруту, його фізико-географічну, суспільно-економічну та
природоохоронну характеристику вцілому та детально для обраних об’єктів.

Коротка анотація
курсу

Практика навчальна ознайомча ‒ дисципліна з циклу професійної і практичної підготовки
бакалаврів, викладається у 2-му семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі курсу Метою закріплення теоретичних знань отриманих за час слухання лекцій та проведення
практичних занять з курсів, які читаються на 1 році навчання.

Література для
вивчення
дисципліни

Основна література:
До геологічного розділу

1. Богуцький А. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. Посібник
/ Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка,
2018. – 138 с. – ISBN 978-617-10-0452-8.

2. Волошин П.К Розвиток антропогенної суфозії у центральній частині Львова та її
екологічні наслідки // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. 2001. – Вип. 30. – С. 42 – 46.

3. Сивий М. Я. Геологія. Практикум: Навч. посібник / Сивий М. Я., Свинко Й. М.. – К.:
Либідь, 2006. – 248 с.

4. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. – К.: Вища школа. – 494с.
5. Стратиграфія УРСР. Том 10. Неоген. – К. Наук. думка, 1972. – 269 с.
6. Цись П.М. Геоморфологія УРСР. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1962. – 222 с.
7. Яцишин А. Методи дослідження четвертинних відкладів: навч. посібник / А.М.

Яцишин, Р.Я. Дмитрук, А.Б. Богуцький – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка,
2009. – 168 с.

До грунтового розділу
1. Атлас почв Украинской ССР / под ред. Н. К. Крупского и Н. И. Полупана. – Киев :

Урожай, 1979. – 160 с.
2. Гаськевич В. Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся / В. Г. Гаськевич, С. П.

Позняк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 256 с.
3. Ґрунти Львівської області : колективна монографія / за ред. С. П. Позняка. – Львів :

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.
4. Евдокимова Т. И. Почвенная съемка : учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 272 с.
5. Кирильчук А. А. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся: Монографія /

А. А. Кирильчук, С. П. Позняк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. –
180 с.

6. Кирильчук А. А. Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України [монографія]
/ А. А. Кирильчук. − Львів. Вид. центр ЛНУ, 2019. − 446 с.+ вкл. кол.

7. Луцишин О. З., Гаськевич В. Г. Ґрунти Надсянської рівнини : монографія. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2016. – 368 с.

8. Львівська область: природні умови та ресурси : монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук,
проф. М. М. Назарука. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 592 с.

9. Наконечний Ю. І. Ґрунти заплави ріки Західний Буг : монографія / Ю. І. Наконечний,
С. П. Позняк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011 22с.

10. Наконечний Ю. І. Практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів : навчальний
посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 374 с.

11. Нецик М. В., Гаськевич В. Г. Торфові ґрунти Малого Полісся : монографія. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 198 с.

12. Павлюк Н. М., Гаськевич В. Г. Сірі лісові ґрунти Опілля : монографія. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с.

13. Паньків З. П., Позняк С. П. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти
Північно-Західного Передкарпаття : монографія. – Львів : Меркатор, 1998, – 132 с.

14. Папіш І. Я., Ямелинець Т. С. Практикум з картографії ґрунтів : навч. посібник. –
Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с.

15. Підвальна Г. С., Позняк С. П. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового
Побужжя : монографія . – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 192 с.

16. Позняк С.П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах. Ч. 1.
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с.
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17. Позняк С.П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах. Ч. 2.
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.

18. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтотворення : навч. посібник. – Львів :
Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.

19. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву. – Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.

20. Польчина С. М. Польові дослідження та картування ґрунтів : навч. посібник. – К.:
Кондор, 2009. – 224 с.

21. Природа Львівської області / за ред. К. І. Геренчука. – Львів : Вид.-во Львів. ун-ту,
1972. – 152 с.

22. Природа Украинской ССР. Почвы / [Н. Б. Вернандер, И. Н. Гоголев, Д. И.
Ковалишин и др.].– К. : Наук. Думка, 1986. – 216 с.

23. Пшевлоцький, М. І., Гаськевич В. Г. Ґрунти Сокалького пасма і їх агротехногенна
трансформація. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 180 с.

24. Романів П. В., Позняк С. П. Генетико-географічні особливості фізичного стану
ґрунтів Передкарпаття : монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2010. – 200 с.

25. Руководство по описанию почв. Четвертое издание. – Рим : Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных наций (FAO), 2012. – 101 с.

26. Сова О. С., Гаськевич В. Г. Ґрунти Сянсько-Дністерської височини : монографія. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.

27. IUSS Working Group WRB. 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014.
International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World
Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

До топографічного розділу
1. Ващенко В., Літинський В., Перій С. Геодезичні прилади та приладдя. Навчальний

посібник. 3-те видання. – Львів : Євросвіт, 2009. – 208 с. : іл.
2. Лозинський В.В. Топографічні знімання ділянок місцевості. Навчально-методичний

посібник. – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2012. – 116 с.
3. Лозинський В.В., Клюйник В.В. Методичні вказівки до виконання навчально-

топографічної практики. – Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 64 с.
4. Лозинський В. В., Андрейчук Ю.М. Картографо-топографічний словник-довідник

[Текст] : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора
І. П. Ковальчука. — Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. — 256 с.

5. Мороз О. І. Топографія. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської
політехніки, 2016. 220 с.

До екологічного розділу
1. Назарук М.М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи: навч. посіб. /

М.М.Назарук: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. -348с.
2. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології: навч. посібник для ВЗО І–ІІ рівнів

акредитації / М.М. Назарук.– Львів.– 1997.– 210 с.
3. Білявський Г. О. Основи екології: теорія і практикум : навч. посібник / Г. О. Білявський,

Л. І. Бутченко, В. М. Навродський. – К. : Лібра, 2009. – 252 с. (с. 197-200).
4. Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий.– Львів : Світ, 1999.– 320 с.
5. Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента : монографія / Ф. Кіптач.

-Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с. (с. 24–47; с. 231–-235).
6. Офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Дані

моніторингу атмосферного повітря у найбільших містах: https://menr.gov.ua/timeline/Stan-
atmosfernogo-povitrya.html

7. Екологічні паспорти областей України. – Режим доступу: офіційні інтернет сторінки
Департаментів екології і природних ресурсів різних областей України .

8. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.
http://www.nature.org.ua/ –

9. Екологічна ситуація у м. Львові. Пересувні джерела. – Режим доступу: http://city-
adm.lviv.ua/portal/for-citizen/ecology.

10. Максін В. І. Хімія, людина, природа / В. І. Максін. - К. : Радянська шк., 1984. -71с. (с.
33-46)

До загальногеогорафічного міжзонального

https://menr.gov.ua/timeline/Stan-atmosfernogo-povitrya.html
https://menr.gov.ua/timeline/Stan-atmosfernogo-povitrya.html
http://www.ekologia.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1604&Itemid=36
http://www.nature.org.ua/
http://city-adm.lviv.ua/portal/for-citizen/ecology
http://city-adm.lviv.ua/portal/for-citizen/ecology
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1. Загальногеографічна міжзональна практика / Благодир С.Ф., Вісьтак О.І., Івах Я.Є., Карпенко
Н.І.,Матвіїв В.П., СтецькийВ.В. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. 70 с.

2. Атлас “Комплексний атлас України” / Відп. ред. Л. М. Веклич. – Київ: Картографія,
2005. − 96 с.

3. Дністрянський М. С. Політична географія України. Навчальний посібник. – Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 348 с.

4. Заставний Ф.Д. Україна. Природа, населення, економіка / Ф. Д. Заставний. – Львів:
Апріорі, 2011. – 504 с.

5. Заставний Ф.Д. Економічні райони України. Реалії та перспективи / Ф. Д. Заставний. –
Львів: Апріорі, 2010. – 222 с.

6. Ковальчук А.С. Географія релігій в Україні. Монографія /А.С. Ковальчук. – Львів: ВЦ
ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 308 с.

7. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр.
наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. - 592с.

8. Маринич О.М. Фізична географія України. : підручник для вищої школи. - 3-е вид.,
стереотип. / О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. - [б. м.] : Знання, 2006. - 511 с.

Тривалість курсу 180 год.
Обсяг курсу 180 год. самостійної роботи.
Очікувані
результати
навчання

Завдання геологічного розділу
знати:
- методи, методику та особливості геологічних досліджень на підготовчому, польовому та

камеральному етапах,
-геологічну будову доантропогенових та антропогенових відкладів,
-гідрогеологічні та геоморфологічні умови району практики,
-правила безпечного виконання робіт.
вміти:
- орієнтуватися на місцевості;
- наносити геологічні об’єкти на топографічну карту;
- вести польову документацію;
- визначати і описувати породи;
- користуватися геологічним компасом;
- виконувати опис відслонень гірських порід;
- виконувати камеральну обробку польових матеріалів.

Завдання грунтового розділу
● знати:

 методику проведення польових ґрунтових обстежень;
 принципи характеристики території досліджень;
 механізм закладання ґрунтових розрізів;
 морфологічні ознаки ґрунтів;
 індексацію генетичних горизонтів;
 основи діагностики ґрунтів за морфологічними ознаками (дати польову назву ґрунту);
 технологію відбору зразків ґрунту для лабораторних аналізів;
 техніку безпеки при проведенні польових досліджень.

● вміти:
 планувати польові маршрути;
 проводити підготовку до проведення польових досліджень ґрунтів;
 характеризувати місце закладення ґрунтових розрізів;
 закладати ґрунтові розрізи;
 описувати морфологічні ознаки ґрунтів;
 пояснити генезис ґрунтів;
 відбирати зразки ґрунту для лабораторних аналізів;
 діагностувати ґрунт за українською класифікацією і WRB;

Завдання топографічного розділу
знати:

- будову і перевірки геодезичних інструментів, мірних та інших приладів;
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- основні види топографічних робіт (методику теодолітного знімання, технічного
нівелювання, тахеометричного знімання, барометричного нівелювання).
вміти:
- користуватися геодезичними інструментами і проводити їх перевірки;
- виконувати нескладні зйомки місцевості і нівелювання;
- вирішувати на місцевості прості геодезичні задачі;
- проводити необхідні розрахунково-графічні роботи;
- оформляти план місцевості, будувати висотні профілі.

Завдання екологічного розділу
знати:

- матеріальну та соціальну сутність негативного впливу забруднення атмосферного повітря
відпрацьованими газами від автотранспорту
- види негативного впливу на самопочуття жителів міст і геокомпоненти довкілля;
- екологічні чинники, які впливають на рівень забруднення атмосферного повітря СО від

автотранспорту в умовах населених пунктів;
- класифікацію завантаженості вулиць автотранспортом за інтенсивністю руху;
- класифікацію (групування) геоекологічних карт та базову основу їх укладання;
- головні напрями і системи заходів у галузі охорони атмосферного повітря.
вміти:
- застосовувати польові дослідження та математичні методи для визначення забруднення

атмосферного повітря СО від автотранспорту;
- визнчати стан атмосферного повітря за допомогою дистанційних і розрахункових методів;
- попередньо опрацьовувати та аналізувати необхідну еколого-статистичну інформацію для

успішного вирішення поставленних завдань і розроблення алгоритму польових та
лабораторно-аналітичних досліджень;
- проводити польові дослідження завантаженості вулиць автотранспортом;
користуючись вихідними даними польових досліджень аналізувати та оцінювати

ступіньзабрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами від автотранспорту
(СО) на ділянках магістральних вулиць;
- укладати карти-схеми ступеня забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими

газами (за концентрацією СО) на досліджених ділянках магістальних вулиць;
- визначати та обирати головні напрями і системи заходів у галузі охорони атмосферного

повітря.
набути навичок:
– обрання ефективних доступних методик оцінки стану забруднення атмосферного

повітря, а також використання різних методів вирішення поставлених завдань;
- опрацювання та аналізу необхідної еколого-статистичної інформації для успішного

вирішення поставленних завдань і розроблення алгоритму польових та лабораторно-
аналітичних досліджень;
- проведення польових досліджень завантаженості вулиць автотранспортом, аналізу та

оцінки ступеня забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами від
автотранспорту (СО) на ділянках магістральних вулиць;
- укладання карт, графіків, діаграм, таблиць за статистичними даними та матеріалами

польових досліджень.
- вибору заходів та обгрунтування рекомендацій у галузі охорони атмосферного повітря.

Завдання маршрутного загальногеографічного розділу

Знати:
- адміністративні одиниці;
- головні фізико-географічні області та райони, ландшафти;
- кліматичні зони та підзони;
- назви переважаючі абсолютні висоти рельєфу;
- структурно-тектонічні одиниці та геологічні формації порід;
- типи ґрунтів;
- назви рік, водосховищ, магістральних каналів;
- типи міст і сіл, їхню господарську спеціалізацію;
- заходи з охорони природи;
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- визначні історико-культурні та архітектурні пам’ятки.
Вміти:
- відрізняти головні компоненти природного середовища та встановлювати

взаємозв'язки між ними на найбільш характерній ділянці природної зони, фізико-геграфічної
області, ландшафту;

- давати господарську оцінку природних умов і ресурсів території, якою проходить
маршрут.

Під час маршруту вивчення міст проводять шляхом організації екскурсій, відвідування
музеїв і виставок.

Студенти повинні набути навичок:
- складання оглядових карт маршруту;
- опрацювання онлайн-ресурсів з картографічним матеріалом загального і

спеціального змісту;
- аналізу літературних та інтернет-джерел.

Ключові слова Грунти, геологічна будова, екологічні проблеми, маршрут, природні зони.
Формат курсу Очний

Теми Подано нижче у додатку «Схема курсу»
Підсумковий

контроль, форма
Диференційований залік, 2-ий семестр

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін:основи фізичної
географії, основи суспільної географії, екологія, Геологія загальна та історична, географія
грунтів з основами ґрунтознавства.

Навчальні методи та
техніки, які будуть

використовуватися під
час викладання курсу

Екскурсії, польові дослідження, візуальні спостереження, картографічний, геодезичних
зйомок.

Необхідне
обладнання

Передбачається використання ПК та проектора для вступної ознайомчої лекції керівників
практики та захисту звіту. Тематичних карт, теодолітів.

Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним
співідношенням:
• іспит/залік: 100 балів. Максимальна кількість балів_100_
Письмові роботи: Письмова робота у формі звіту про проходження практики/презентація.
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть оригінальними звітами.
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в
роботу інших студентів – приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення таких
ознак в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно
від масштабів плагіату чи обману. Відвідання практики є важливою складовою навчання.
Очікується, що всі студенти відвідають усі настановчі лекції і практичні зайняття курсу.
Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому
випадку 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 бали набрані на поточному тестуванні,
самостійній роботі та бали підсумкового тестування. Бал виставляється, як середній
арефмитичний за підсумками оцінювання всіх розділів.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Опитування По закінченні модулів практики студенти оформляють звіт/презентацію, зміст якого
визначається завданнями, які були виконані. Основою для написання звіту є записи у
робочому зошиті практики під час ознайомлення в межах досліджуваної території. Звіт може
бути представлений у надрукованому вигляді або написаний від руки на стандартному папері
А 4, електронної презентації. Загальний звіт повинен містити титульний аркуш, зміст,
наскрізну нумерацію, схеми, малюнки, таблиці, список використаних джерел та додатки.
Текстова частина звіту повинна бути поділена на розділи з виділенням окремих питань змісту.

СХЕМА КУРСУ «Практика навчальна ознайомча»
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Тиж.
Дата\годи

на

Тема, план, Форма
діяльності
(заняття):
лекція,

самостійна,
екскурсія,

групова робота)

Література. Ресурси в
Інтернеті
Наскрізна

Завдання, год Термін
викона
ння

1-4 день Основні етапи геологічного розділу
1. Передпольова підготовка перший
польовий маршрут -1 день
2. Оглядові маршрути - 2 дні
3. Складання та захист звіту - 1 день

Настановча
лекція.
Екскурсія,
групова робота

1. Богуцький А. Геологія загальна та
історична. Лабораторний практикум:
навч. Посібник / Богуцький А.,
Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О.
– Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана
Франка, 2018. – 138 с. – ISBN 978-
617-10-0452-8.
2. Карпенко Н.І. Геоморфологічний
розділ навчальної комплексної
фізико-економіко-географічної
практики для студентів
географічного факультету
спеціальності 6.040104 “Географія”:
Методичні вказівки / Карпенко Н.І.,
Кравчук Я.С., Іваник М.Б. – Львів,
2012. – 80 с.

-закріплення набутих
теоретичних знань з курсу
«Основи загальної та
історичної геології»,
- ознайомлення з методикою
геологічного картографування,
-отримання навичок
виконання польових та
камеральних робіт.

4 дні

5-8 день 1. Підготовчий період.
Під час підготовчого періоду

студенти ознайомлюються з технікою
безпеки при проходженні навчальної
практики. Підготовлюють картографічні
матеріали, спорядження і реактиви.
Опрацьовують літературні і фондові
матеріали.

2. Польовий період.
Під час польового періоду

практики студенти охарактеризовують
чинники ґрунтотворення. Вчаться
робити прив’язку і закладання ґрунтових
розрізів, описувати морфологічні ознаки
генетичних горизонтів, діагностувати
ґрунти за набором морфологічних ознак
ґрунту, здійснювати відбір зразків
ґрунту на аналізи, а також відбір
ґрунтових монолітів.

3. Камеральний період.

Екскурсія, робота
в групі,
презентація в
наочному і відео
форматі.

1. Гаськевич В. Г. Польовий
практикум з ґрунтознавства і
географії ґрунтів: навч. посібник. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2016. – 350 с.
2. Ґрунти Львівської області :
колективна монографія / за ред. С.
П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2020. – 424 с.
3. Наконечний Ю. І. Практикум з
ґрунтознавства і географії ґрунтів :
навчальний посібник. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2013. – 374 с.

 освоїти методику
дослідження ґрунтів
(особливості підготовчого,
польового, камерального
періодів обстеження ґрунтів);
 сформувати у студентів
навики проведення польових
досліджень ґрунтів, зокрема,
діагностики ґрунтів;
 сформувати навики
ведення документації при
проведенні ґрунтових
обстежень;
-ознайомити студентів з
особливостями географії
ґрунтів території проведення
практики.

4 дні
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Під час камерального періоду
практики студенти опрацьовують зібрані
під час підготовчого і польового
періодів практики матеріали. Належним
чином оформлюють ці матеріали у
формі звіту за навчальну практику.
Захист звіту за ґрунтовий розділ
практики є завершальним етапом
камерального періоду і всієї практики.

9-15 день Основні етапи топографічного
розділу

1 день. «Підготовчий період».
Організаційні моменти проведення

топографічного розділу практики,
зокрема:
 показ презентації та обговорення
питань з теми «Правила техніки безпеки
при проведенні геодезичних робіт, деякі
питання санітарії, побуту і особистої
гігієни»;
 настановча лекція щодо
організаційних етапів проведення
топографічної практики;
 надання переліку базової літератури
та методичного посібника «Топографічна
практика»;
 видача бланків відомостей та
журналів (тахеометричного знімання,
геометричного та барометричного
нівелювання) в електронному вигляді та
індивідуальних завдань;
 ознайомлення із структурою
заключного звіту, розподіл
індивідуальних завдань у бригаді.

2-5 день. «Польовий період».
2-3 День. 2.1. Тахеометричне

знімання
 показ презентації та відеороликів на
тему «Будова та принцип роботи
теодоліта»;
 показ відеоролика про суть
теодолітного та тахеометричного

Екскурсія,
робота в групі,
презентація в
наочному і відео
форматі.

1. Лозинський В.В .
Топографічна практика.
Навчально-методичний посібник –
Львів: ФОП Корпан Б.І., 2013. –
104 с.
2. Топографо-геодезичний
практикум. Навчальний посібник /
В. І. Ващенко, В. О. Літинський,
С. С. Перій. Львів : Видавництво
Львівської політехніки, 2018. –
428 с.
3. Лозинський В.В., Клюйник
В.В. Методичні вказівки до
виконання навчально-
топографічної практики. – Львів:
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана
Франка, 2011. – 64 с.
4. Лозинський В. В., Андрейчук
Ю.М. Картографо-топографічний
словник-довідник [Текст] : навч.
посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М.
Андрейчук ; за науковою
редакцією професора І. П.
Ковальчука. — Київ ; Львів :
НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана
Франка, 2014. — 256 с.

- ознайомити студентів із
правилами організації
польових геодезичних
робіт;
- ознайомити з правилами
роботи із геодезичними
приладами: теодолітом,
нівеліром, барометром-
анероїдом;
- ознайомити з методикою
проведення геодезичних
робіт, зокрема, методами
виконання
інструментальних
вимірювань та ведення
польових журналів;
- сформувати навики ведення
документації при проведенні
геодезичних робіт;
- виробити навики
складання і оформлення
планів, профілів, схем
тощо;
- сформувати навики
складання та оформлення
звітів за результатами
виконаних індивідуальних
завдань, польових і
камеральних матеріалів;
- набуття навичок
самостійної
організаторської і
практичної діяльності,
розвиток ініціативи і

7 днів
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знімання;
 пояснення щодо виконання
індивідуальних завдань (частини
першої): «Визначення величини
внутрішніх кутів при тахеометричному
ході», «Зчитування показників зі шкали
відліків теодоліта»;
 польовий інструктаж щодо
виконання роботи «Тахеометричне
знімання»: огляд території знімання,
встановлення станцій, позначення їх
кілками, виведення приладу у робоче
положення, пояснення порядку знімання
показників та заповнення журналів,
креслення абрису, набирання пікетів;
 контроль курівниками практики
обчислення журналу тахеометричного
ходу, відомостей обчислення координат
точок тахеометричного ходу, відомостей
обчислення висот точок, журналу
обчислення площі ділянки, журналів
тахеометричного знімання пікетів;
 інструктаж щодо викреслення схеми
тахеометричного ходу, складання та
графічного оформлення плану
тахеометричного знімання.

4-5 день. Геометричне та
барометричне нівелювання
 показ презентації та відеоролика на
тему «Будова та принцип роботи
нівеліру»;
 пояснення щодо виконання
індивідуальних завдань (частини другої):
«Визначення перевищень між точками
при нівелюванні траси», «Зчитування
показників зі шкали відліків нівеліра»;
 польовий інструктаж щодо
виконання роботи «Геометричне
нівелювання»: прокладання нівелірного
ходу, робота на станції, порядок взяття
відліків, порядок заповнення та
обчислення журналу поздовжнього

виробничої дисципліни при
бригадному способі
виконання польових робіт.
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нівелювання траси, а також інструктаж
щодо викреслення пікетажного журналу
та профілю траси.
 польовий інструктаж щодо
виконання роботи «Барометричне
нівелювання»: інструктаж щодо порядку
знімання на точках спостереження,
заповнення та обчислення журналу
барометричного нівелювання.

6-7 День. «Камеральний період».
Проведення консультацій на тему

ведення документації та оформлення
звітів. Перевірка виконаних
індивідуальних завдань та побригадних
звітів, їх захист та оцінювання.

16-20 день День 1
Вступна лекція керівника практики, під
час якої студенти знайомляться з:

1) з робочою навчальною
програмою практики, метою та
завданнями розділу практики, детально
вивчають методичні рекомендації,
отримують інформацію про звітну
документацію з практики, рекомендації
щодо написання звіту та головні вимоги
щодо його оформлення;

2) з індивідуальними завданнями,
зміст яких стосується ознайомлення з
методикою оцінки
впливу автотранспорту на стан
повітряного середовища за різний період
доби, укладання карти-схеми ступеня
забрудненості атмосферного повітря
відпрацьованими газами (за
концентрацією СО) на ділянках
магістальних вулиць, а також
розроблення і рекомендація головних
напрямів і системи заходів у галузі
охорони атмосферного повітря;

3) з правилами техніки безпеки і
трудової дисципліни впродовж
проходження розділу практики;

Екскурсія,
робота в групі,
презентація в
наочному і відео
форматі,
екологічні
дослідження.

1. Назарук М.М. Основи екології
та соціоекології: навч. посібник
для ВЗО І–ІІ рівнів акредитації /
М.М. Назарук.– Львів.– 1997.–
210 с.
2. Білявський Г. О. Основи
екології: теорія і практикум : навч.
посібник / Г. О. Білявський, Л. І.
Бутченко, В. М. Навродський. –
К. : Лібра, 2009. – 252 с. (с. 197-
200).

3. Кучерявий В.П. Екологія / В.П.
Кучерявий.– Львів : Світ, 1999.–
320 с.

Закріплення та
поглиблення теоретичних
знань, набутих під час
аудиторного та
самостійного вивчення
базових дисциплін, а також
застосування здобутих
знань та умінь на практиці.
- Ознайомлення з
методикою оцінки
впливу автотранспорту на
стан повітряного
середовища.
- Визначення
завантаженності
найближчої до місця
проживання магістральної
вулиці автотранспортом та
оцінка ступеня
забрудненості
атмосферного повітря
відпрацьованими газами (за
концентрацією СО).
- Укладання карти-схеми
(діаграми) ступеня
забрудненості
атмосферного повітря

5 днів
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День 2
Проведення польових
досліджень завантаженості вулиць
автотранспортом, зокрема:
1) вибір ділянки найближчої до місця
проживання вулиці з двостороннім рухом
для підрахунку кількості автомобілів, що
проїжджають за 1 год.
2) проведення спостереження і
підрахунок кількості та типів автомобілів
на точці спостереження у три часові
періоди
Запис результаті в у спеціальний бланк;
3) формування зведеної таблиці
результатів спостережень, на основі яких
визначають завантаженість
магістральних вулиць автотранспортому
у різні години доби.
День 3
Узагальнення результатів навчальної
практики, написання та захист звіту:
1) розрахунок та аналіз ступеня
забрудненості атмосферного повітря
відпрацьованими газами від
автотранспорту (СО) на досліджуваній
ділянці магістральної вулиці;
1) укладання картосхеми ступеня
забрудненості атмосферного повітря
відпрацьованими газами (за
концентрацією СО) на ділянках
магістальних вулиць міст методом
ізоліній;
2) визначення та рекомендація головних
напрямів і системи заходів у галузі
охорони атмосферного повітря;
3) захист звіту практики.

відпрацьованими газами (за
концентрацією СО) на
ділянках магістальних
вулиць.
- Розроблення і
рекомендація головних
напрямів і системи заходів
у галузі охорони довкілля.

21-28 день 1 день. 1. Розробка маршруту.
2. Характеристика

адміністративних одиниць.
2-3 день. Характеристика фізико-

географічної та природно-охоронної
складової.

4-5 день. Характеристика

Екскурсія,
робота в групі,
презентація в
наочному і відео
форматі,
картографічні.

1. Загальногеографічна
міжзональна практика / Благодир
С.Ф., Вісьтак О.І., Івах Я.Є.,
Карпенко Н.І., Матвіїв В.П.,
Стецький В.В. Львів: Видавничий
центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. 70 с.

- вибір маршруту та його
планування;
- перелік
адміністративних одиниць,
які перетинає маршрут;
- визначення природних

8 днів
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суспільно-географічної складової.
6 день. Детальна характеристика

чотирьох найбільш яскравих об’єктів на
маршруті (одного з обласних центрів,
промислового підприємства, об’єкта
природно-заповідного фонду, об’єкта
історико-культурної чи архітектурної
спадщини).

7 день. 1. Прикладні аспекти
використання розробленого маршруту.

2. Остаточне оформлення звіту і
надсилання його електронного варіанту
керівникам.

8 день. Здача звіту.

2. Атлас “Комплексний атлас
України” / Відп. ред. Л. М. Веклич.
– Київ: Картографія, 2005. − 96 с.
3. Дністрянський М. С. Політична
географія України. Навчальний
посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2014. – 348 с.
Заставний Ф.Д. Україна. Природа,
населення, економіка / Ф. Д.
Заставний. – Львів: Апріорі, 2011.
– 504 с

зон, ландшафтів, ґрунтів,
тектонічних структур,
геологічних відкладів,
форм рельєфу і
природоохоронних об’єктів
на території (тут і далі – на
шляху маршруту);
- дослідження
особливостей
сільськогосподарської
діяльності й промислового
розвитку;
- з’ясування
особливостей поселенської
структури та визначення
найбільш туристично
привабливих об’єктів
історико-культурної та
архітектурної спадщини;
- прикладна оцінка
створеного маршруту (час у
дорозі, вартість проїзду
громадським та особистим
транспортом тощо).


