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1. Мета навчальної практики є засвоєння теоретичних та практичних знань, 
отриманих студентами на лекціях та практичних занять  з дисциплін “Загальна 
геологія” та «Топографія», опанування навичок проведення польових та камеральних 
геологічних робіт, а також навичок роботи з геодезичними приладами та 
інструментами у реальних умовах місцевості. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
2.1. Успішне опанування курсу “Загальна та історична геологія” 
2.2. Успішне опанування курсу “Топографія” 
2.3. Володіти елементарними навичками польових досліджень 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Навчальна геологічна практика із застосуванням топографічних методів проводиться в 
три етапи: геологічного, топографічного та  мінералогічного.  
Впродовж геологічної частини навчальної практики відбувається знайомство з 
геологічною будовою досліджуваних районів; методами польових геологічних 
досліджень; проявом дії різноманітних екзогенних та ендогенних геологічних процесів; 
формування відповідних практичних навичок.  
Програму топографічної частини навчальної практики спрямовано на: 

–  формування у студентів розуміння методики проведення польових вимірювань 
горизонтальних та вертикальних кутів, довжин ліній, перевищень точок відносно 
рівневої поверхні;  

– розвиток навичок топографічних досліджень, необхідних для створення 
крупномасштабних карт та планів. 

    Впродовж мінералогічної частини навчальної практики студенти працюють із 
колекціями мінералогічних зразків. 
4. Завдання: 

- навчити студентів введенню польової документації ; 
- засвоєння студентами методів камеральної обробки результатів польових 

спостережень; 
- набуття студентами необхідних практичних навичок з метою документування 

природних відслонень; 
-  набуття навичок топографічних досліджень, необхідних для створення 

крупномасштабних карт та планів; 
- засвоєння методики проведення польових вимірювань горизонтальних та 

вертикальних кутів, довжин ліній, перевищень точок відносно рівневої поверхні;  

- набуття навичок у визначенні мінералів за їх фізичними та діагностичними 

властивостями; 

- навчити студентів оформлювати звітну документацію. 

5. Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форма/Методи 

викладання і 
навчання 

Форма/Мет
оди 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и 

Ко
д 

Результат навчання 

1.1 Геологічні процеси та прояв їх у рельєфі,  
методи польових досліджень (Виїзні 
маршрути з м. Києва або екскурсійний 
маршрут) 

Маршрут, камеральні 
роботи, самостійне 
навчання 

ведення 
щоденника 

до 10% 

1.2 Опис геологічних відслонень у польових 
дослідженнях, оформлення польової 
документації (база практики Канівського 
природничого заповідника) 

Маршрут, камеральні 
роботи, самостійне 
навчання 

ведення 
щоденника 

до 20% 

1.3 Методи топографічної зйомки для побудови Маршрут, камеральні ведення до 20% 



(топографічний полігон на базі 
студмістечка території ННІ 
«Інститут геології») 

роботи, самостійне 
навчання 

щоденника  

1.4 Фізичний склад мінералів та їх 
породоутворюючі властивості 
(кафедра та мінералогічний музей 
при  ННІ «Інститут геології» 

камеральні роботи, 
самостійне 
навчання 

ведення 
щоденника 

до 10% 

2.1 Організувати командну розробку для 
ефективного вирішення поставленої 
задачі 

Маршрут, 
камеральні роботи, 
самостійне 
навчання 

Захист 
звіту 

до 10% 

2.2 Користуватися вимірювальними 
приладами для топографічної зйомки 

Маршрут, 
камеральні роботи, 
самостійне 
навчання 

Захист 
звіту 

до 10% 

2.3 Визначати гірські породи за їх 
мінералогічним складом 

камеральні роботи, 
самостійне 
навчання 

Захист 
звіту 

до 10% 

3.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте рішення 
частини спільної задачі 

--/- --/- до 10% 

Структура практики: маршрутні польові роботи і камеральні заняття. 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання: 

Результати навчання дисципліни 

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 

 

1.4 2.1 

 

2.2 

 

2.3 3.1 

ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в об-

ласті наук про Землю. 
+ + + 

 
+ 

  
+ 

ПР04. Використовувати інформаційні технології, картогра-

фічні та геоінформаційні моделі в області наук про Землю    
 

+ 
  

+ 

ПР05. Вміти проводити польові та лабораторні дослідження. + + +  +   + 

ПР08. Обґрунтовувати вибір та використовувати польові та 

лабораторні методи для аналізу природних та антропоген-

них систем і об’єктів. 
+ + + 

 

+ 

  

 

ПР11. Впорядковувати і узагальнювати матеріали польо-вих 

талабораторних досліджень. 
+ + + 

 
 

 + 
 

ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професійної 

аудиторії та широкого загалу, робити презентації та по-

відомлення. 
+   

 

+ 

+  

 

ПР14. Брати участь у розробці проектів і практичних реко-

мендацій в галузі наук про Землю. 
  + 

 
 

+  
+ 

ПР15. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні 

засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних + + + 
+ 

 
  

 

ПР17. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, коман-

дної роботи.   + 
 

+ 
+  

+ 

 
Схема формування оцінки: 

7. Форми оцінювання студентів 



7. 1. Оцінювання під час практики:  

1) Робота в маршрутах – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 
2) Робота під час камеральних занять – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Ведення щоденника – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 
 

7.2. Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку (захист звіту):  
максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 бала. Під час захисту звіту студент 
застосовують знань та вмінь з основ Загальної геології і Топографії та навичок, 
отриманих під час проходження практики .  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Диференційований  залік виставляється за результатами роботи студента впродовж 
практики, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж 3-х етапів 
проходження практики та захисту самого звіту. 

 Кількість балів, 
отриманих під час 

практики 

Захист звіту Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі  диференційованого 
заліку, якщо з поважних причин не був присутній на самій практики (за графіком навчальних 
практик) і не виконав усіх встановлених викладачем польових маршрутів та  камеральних 
робіт.  

Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку  є обов’язковим. 

7.3. Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою 
та передбачає: виконання польових та камеральних робіт – 60 балів (де студенти 
мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі 
використовуючи окреслені викладачем методи та засоби 3-х етапів практики), 
написання, оформлення та захист самого звіту практики- 40 балів. Захист звітів  
оцінюється у  40 балів.   

7.4. Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Польові роботи 
Камеральна 

робота 

Розділ 1.  Польові спостереження та дослідження геологічних об’єктів під час першої 
частини практики (Виїзні маршрути з м. Києва або екскурсійний маршрут). 



1 

Тема 1. Ознайомлення з геологічною будовою 

Українського щита і прилягаючих ділянок, а 

також з методами польових геологічних 

досліджень та відпрацювання навичок ведення 

геологічних спостережень і геологічної 

документації.  

10 5 

2 Тема 2. Камеральна обробка та визначення 

мінералів за фізичними ознаками 
10 5 

 Всього за І етап 20 10 

Розділ 2.  Роботи по створенню топографічного плану за даними зйомки 

3 

Тема 3. Польові роботи по створення 

топографічного плану місцевості з застосування 

рекогностування, геометричного нівелювання, 

тахеометричної зйомки та визначення координат 

точок замкнутого теодолітного ходу 

10 10 

 Всього за ІІ етап 10 10 

Розділ 3. Польові спостереження та дослідження геологічних об’єктів і екзогенних 

процесів на базі Канівського природничого заповідника. 

4 

Тема 4. Ознайомлення з геологічною будовою 

та екзогенними процесами району Канівських 

дислокацій, відпрацювання навичок ведення 

геологічних спостережень і геологічної 

документації. 

100 20 

 Всього за ІІІ етап 100 20 

 Диференційований залік (захист звіту)  40 

 ВСЬОГО 130 80 

Загальний обсяг 210 год.,в тому числі: 

Маршрути – 130 год. 

Камеральна робота - 80 год. 
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2006-2007. 
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