


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Мета дисципліни – набуття практичних навичок проведення польових та 
камеральних робіт зі структурного аналізу, формування та розвиток у студентів 
здібностей до самостійного системного опрацювання геологічної інформації та 
створення логічної та несуперечливої геодинамічної моделі території практики. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Немає. 

3.Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Друга частина комплексної навчальної практики зі структурного аналізу 
проводиться у складі маршрутних груп від 2 до 3 осіб або індивідуально. Полігон 
практики розташований у межах зчленування Скибової та Бориславо-Покутської зон 
флішових Карпат навколо с. Космач. Перед початком польових досліджень, студенти 
повинні ознайомитись із загальними рисами геологічної будови практики на 
регіональному рівні та історією геологічних досліджень регіону, підготувати польове 
індивідуальне та бригадне спорядження. На заключному етапі студенти за допомогою 
побудов стереопроекцій визначають напрямки дії головних палеонапружень під час 
формування зафіксованих складчастих та розривних структур. На заключному етапі 
зафіксовані палеополя напружень систематизуються та визначається їх 
співвідношення між собою та по відношенню до регіональних. 

4.Завдання: 

- навчитисьпроводити масові заміри структурних елементів у природніх та 
штучних відслоненнях; 

- відрізняти у відслоненнях розривні та складчасті структури різного генезису; 
- оперативно обробляти отриману інформацію за допомогою спеціального 

програмного забезпечення; 
- навчитисьскладати геодинамічні моделі розвитку території на основі 

встановлених полів палеонапружень. 

5.Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. Знати; 2. Вміти; 3. Комунікація; 4. Автономність 
та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Регіональна геологічна будова 

території практики та історія 

геологічних досліджень 

Робота з 

літературними та 

фондовими 

матеріалами 

Глави 

пояснювальн

ої записки 

до 10% 

1.2 Локальні структурні форми 
полігону практики. 

Рекогносцирувальні  

маршрути. 

Польовий 

щоденник 
до 10% 

2.1 Вести польову документацію Маршрути Польовий 

щоденник 
до 10% 

2.2 Відбирати та визначати зразки 
гірських порід 

Маршрути Польовий 

щоденник 
до 10% 

2.3 Робити заміри структурних 
елементів 

Маршрути Польовий 

щоденник 
до 20% 

2.4 Опрацьовувати відібраний в 
маршрутах матеріал 

Камеральні роботи Польовий 

щоденник 
до 20% 

3.1 Вміти організувати командну 
працю для складання геологічної 
карти та написання пояснювальної 
записки до неї. 

Камеральні роботи Польовий 

щоденник 
до 10% 



4.1 Розуміння персональної 
відповідальності за особисті 
рішення та порушення правил 
техніки безпеки. 

Написання звіту Захист звіту  до 10% 

Структура практики:геологічні маршрути і камеральні заняття. 

 

6.Співвідношення результатів навчальної практики із програмними результатами 

навчання: 
Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в 

області наук про Землю. 
+ + + + + +   

2. Демонструвати уміння проводити польові та 

лабораторні дослідження. 
  + + + +   

3. Визначати основні характеристики, процеси, 

історію і склад Землі як природної системи. 
+ + +      

4. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, 

біології, екології, математики, інформаційних 

технологій тощо при вивченні природних процесів 

формування і розвитку геосфер. 

+ +       

5. Використовувати польові та лабораторні методи 

для аналізу природних систем і об’єктів. 
  + + + +   

6. Аналізувати склад і будову геосфер (у 

відповідності до спеціалізації) на різних 

просторово-часових масштабах. 
+ + +      

7. Впорядковувати і узагальнювати матеріали 

польових та лабораторних досліджень, інтегрувати 

їх від спостереження до розпізнавання, синтезу і 

моделювання. 

 + + + + +   

8. Дотримуватися морально-етичних аспектів 

досліджень, інтелектуальної чесності, професійного 

кодексу поведінки. 
      + + 

9. Демонструвати здатність проводити самостійні 

дослідження природних об'єктів  і процесів у 

геосферах в польових і лабораторних умовах. 
  + + + +   

10. Вміти планувати та проводити польові та 

лабораторні дослідженні і готувати звіти. 
+     

 
 + 

 
 
 
7.Схема формування оцінки: 

7.1.Форми оцінювання студентів 

Результати діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 

1. Оцінювання під час практики:  
1) Робота в маршруті – 20 балів (рубіжна оцінка 12балів) 

2) Робота під час камеральних занять – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Ведення щоденника – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 



4) Захист практики – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів) 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку:  оцінка за другу 
частину практики виставляється за результатами роботи студента впродовж всієї 
практики та захисту практики.  
 

 Кількість балів, отриманих 
під час практики 

Захист звіту Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до захисту практики, якщо під час її проходження набрав менше 
20 балів. 

7.2.Організація оцінювання: Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою та 
передбачає: відвідування всіх маршрутів, наявність польового щоденника, польової 
маршрутної топооснови, геологічної карти та пояснювальної записки до неї. 

7.3.Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8.СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Маршрути Камеральна робота 

1 
Тема 1. Підготовчий період.  

 5 

2 Тема 2. Рекогносцирувальні маршрути. 6 2 

3 Тема 3. Самостійні маршрути. 34 0 

4 Тема 4. Камеральні роботи. 0 5 

5 Тема 5. Підготовка заключного звіту  6 

6 Захист результатів практики  2 

 ВСЬОГО 40 20 

Загальний обсяг: 60год.,в тому числі: 

Маршрути – 40 год. 

Камеральна робота - 20 год. 
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