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1. Метою переддипломної практики є оволодіння сучасними польовими методами та 

методиками геологічних та лабораторних досліджень, закріплення теоретичних знань та 

навичок, набутих за час навчання у вищому навчальному закладі за період проходження 

навчальних та виробничійпрактик за ОР Бакалавр, формування стійких  професійних умінь 

для прийняття самостійних  рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, 

набуття потреби постійного  збагачення своїх знань та їх творчого застосування у практичній 

діяльності.  
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Успішне опанування навчальних дисциплін:  «Нормативно правове регулювання використання надр», 

«Моделювання геологічних процесів і структур». 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Переддипломна виробнича практика спрямована на одержання необхідного достатнього 

обсягу практичних занять та умінь згідно з вимогами ОС Магістр для його  практичного  застосування 

в умовах прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи шляхом виконання 

різноманітних обов’язків на виробництві, які властиві їх майбутній професійній і організаційно-

управлінській діяльності. Під час проходження практики студенти засвоюють методику виконання 

польових робіт, камерального опрацювання матеріалів, ознайомлюються із сучасним станом 

діяльності геологічних організацій (партії, експедиції), збирають всі не обхід 

ні матеріали для підготовки звіту про практику та фактичний матеріал для подальшого 

творчого опрацювання при написанні кваліфікаційної роботи магістра. Завершальним етапом 

проходження практики є написання звіту  за отриманими результатами роботи та його захисту.  

4. Завдання: 

- ознайомити студентів із завданням та цільовим призначенням геологічної зйомки пошуків та 

розвідки; 

- брати участь разом з фахівцями у розробці маршрутних геологозйомочних роботах та у 

складанні геологічних матеріалів (карт, розрізів); 

- обов’язкова участь студента у польових роботах геологічних досліджень; 

- проведення науково-дослідних робіт з подальшою інтерпретацією результатів. 

- Збір матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи магістра. 

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 Завдання та програму індивідуального 

завдання з навчально-дослідної та 

науково-дослідної роботи 

Виробнича практика Звіт до 10% 

1.2 Види польових робіт, район проходження 

практики та камеральне опрацювання 

матеріалів стосовно сучасного стану 

діяльності геологічних організацій. 

Виробнича практика Звіт до 15% 

2.1 Володіти  польовими методиками 

геологічних робіт. 

Виробнича практика Звіт до 20% 

 

2.2 

Користуватися фондом секретних та 

архівних матеріалів по району робіт та по 

наміченій темі досліджень з правом 

виписок та копіювання графічних 

матеріалів 

Виробнича практика Звіт до 15% 

2.3 Опрацьовувати та інтерпретувати 

отримані матеріаливи за період практики 

у науково-дослідній роботі 

Виробнича практика Звіт до 20% 

3.1 Підготовка отриманих резултатів 

досліджень для подальшої публікацій  у 

наукових виданнях 

Виробнича практика Звіт до 10% 



4.1 Використання результатів дослідження в 

наукових досягненнях 

Виробнича практика Звіт до 10% 

Структура курсу:виробнича практика 

6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.Схема формування оцінки: 
7.1.Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання. 
1). Робота на виробництві та збір матеріалів для написання кваліфікаційної роботи магістра – 30 

балів (рубіжна оцінка 18 балів). 

2) Написання та оформлення звіту– 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів). 

 
2. Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку:  максимальна оцінка 
40 балів, рубіжна оцінка 24 бали. Підсумкова оцінка виставляється з врахуванням опрацьованого 

матеріалу за період проходження практики, на основі якого створюється презентаційний матеріал 

написання самого звіту  та його захист. 
 Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Диференційований залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
періоду проходження переддипломної практики, як сума (проста або зважена) балів за 
систематичну роботу впродовж всього періоду виробничої (переддипломної) практики, що включає в 
себе: збір, обробку матеріалу, оформлення звіту  та  його захист.. 

 

 Семестрова кількість 
балів 

ПКР(підсумкова контрольна 
робота)чи/або залік 

(диференційований залік) 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі диференційованого заліку, якщо 
не виконано програму практики та індивідуальні завдання поставлені керівником практики.  
 
Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку є обов’язковим. 

7.2.Організація оцінювання: Контроль здійснюється за дотримання вимог щодо проходження 
переддипломноїпрактики, що передбачає: Самостійну роботу у зборі матеріалу для подальшого 
його опрацювання. Інноваційне впровадження результатів роботи в наукові дослідження. 
Підсумкове оцінювання проводиться у формі захисту звітів. 

 

 

 

Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР 5. Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати 

наукові роботи за фахом. 
+ + + + + + + 

ПР 6. Вміти здійснювати геолого-економічну оцінку родовищ 

корисних копалин, аналізувати розвиток різногенетичних 

геологічних процесів і структур, створювати моделі 

геологічного середовища та  надавати геологічні висновки при 

ліцензуванні та сертифікації природних ресурсів. 

+ + +  +  + 



7.3.Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Виробнича практика 

Польові роботи 

1 

Тема 1. Ознайомлення з положенням щодо проходження 

переддипломної практики (інструктаж по техніки 

безпеки на виробництві, збір матеріалу тощо) 

10 

2 
Тема 2.  Ознайомлення з виробничо-технічною 

документацією району проходження практики 
20 

 Тема 3.Польові геологічні роботи 30 
Камеральні роботи 

4 
Тема 4.Геологічна інтерпретація отриманих результатів з 

використанням геоінформаційних систем 
30 

5 
Тема 5.Збір фондових матеріалів по району робіт та 

наміченій темі досліджень 
20 

 Диференційований залік (захист звіту) 40 

 ВСЬОГО 150 

 

Загальний обсяг: 150 год.в тому числі: 

Виробнича практика– 150 год. 
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