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1. Метою виробничої практики є оволодіння сучасними польовими методами та 

методиками геологічних та лабораторних досліджень, ознайомлення з формами організації та 

засобами праці в геологічній галузі, формування у студентів професійних вмінь, навичок для 

прийняття самостійних рішень під час роботи в конкретних виробничих умовах, творчого 

використання своїх знань в практичній діяльності.  
 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Опанування методами геологічного картування, основами загальної геології, палеонтології,  вміло 

інтерпретувати геологічні матеріали дистанційного зондування Землі. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Виробнича практика це безперервний та послідовний процес, спрямований на одержання 

необхідного обсягу практичних знань та умінь для їх практичного застосування. Направлена на  

вирішення завдання та цільового призначення геологічної зйомки у пошуку  та розвідки  корисних 

копалин, спрямована на геологічну вивченість району та визначення осадової товщі гірських порід, 

навички застосування дистанційного зондування Землі та дешифровка знімків з подальшою 

геологічною інтерпретацією, обробку  геофізичних та гідрогеологічних результатів досліджень, 

володіння методами картування, проведення оцінки родовищ корисних копалин та ін. Застосовувати та 

приймати самостійні рішення на конкретних ділянках робіт за реальних виробничих умов шляхом 

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

організаційно-управлінській діяльності. 

 

4. Завдання: 

- ознайомити студентів із завданням та програмою практики та іншою необхідною документацією 

(щоденний практики, направлення на практику, договір із організацією); 

- оволодіння робочою професією в галузі геології; 

- ознайомлення з формою організації праці, методами і методиками проведення польових і 

камеральних робіт; . 

- збір фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра. 

 

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 Організацію, планування та економіку 

геологозйомочних робіт, методику їх 

виконання і техніку безпеки 

Виробнича практика ведення 

щоденника 

до 10% 

1.2 Ведення польових  геологічних 

спостережень на відслоненнях і у 

гірничих виробках 

Виробнича практика ведення 

щоденника 

до 15% 

1.3 Систематизацію та обробку польових 

матеріалів та підготовку звітної 

документації 

Виробнича практика ведення 

щоденника 

до 20% 

 

2.1 

Виконувати усі види геологічних робіт у 

польових умовах, складати і вести 

польову та звітну документацію 

Виробнича практика Звіт до 15% 

2.2 Виписувати із друкованих та рукописних 

праць (проектів, звітів) інформацію, що 

дозволить скласти загальну частину 

кваліфікаційної роботи бакалавра та 

окремих частин її спеціального розділу 

Виробнича практика Звіт до 20% 

3.1 Вміння застосовувати набуті знання для 

вирішення геологозйомочних, пошуково-

розвідувальних робіт 

Виробнича практика Звіт до 10% 

4.1 Розуміння особистої 

відповідальності за 

професійні рішення в галузі геології  

Виробнича практика 

 

-//- 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) Проходження практики на  виробництві та збір матеріалів для написання кваліфікаційної роботи 

бакалавра– 30 балів (рубіжна оцінка 15 балів). 

2) Обробка та інтерпретація отриманих результатів – 30 балів (рубіжна оцінка 15 балів). 

2. Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку:  максимальна оцінка 40 балів, 

рубіжна оцінка 24 бала. Підсумкова оцінка виставляється з врахуванням  продемонстрованого 

презентаційного матеріалу, володінням фаховою термінологією та захист звіту. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Диференційований залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього періоду 
проходження виробничої практики, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж 
всього періоду виробничої практики та захист самого звіту. 

 

 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 індивідуальні завдання поставлені керівником практики та немає наявного звіту про практику.  

Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку є обов’язковим. 

7.2.Організація оцінювання: Контроль здійснюється за вимогами проходження практики передбачає: 

представлення презентаційного матеріалу (де студенти мають продемонструвати результати 

роботи на виробництві, та інноваційний підхід застосування у подальших дослідженнях), що 

оцінюється у 40 балів та сам звіт (написання та оформлення звіту, апробація картографічного та 

фондового матеріалу, відгуки керівників організацій) – 60 балів. Підсумкове оцінювання проводиться у 

формі захисту звіту. 

7.3.Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 

 

Результати навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати геологічну інформацію при 

вирішенні фундаментальних та прикладних завдань. 
  +  + + + 

ПР03. Спілкуватися іноземною мовою за фахом.       + + 

ПР08. Обґрунтовувати вибір та використовувати польові та 

лабораторні геологічні методи для аналізу природних та 

антропогенних систем і об’єктів.  

+ + + +  +  

ПР13. Уміти доносити результати геологічних досліджень до 

професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації, 

готувати звіти та наукові публікації. 

+ + + + +   

ПР15. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби 

для проведення геологічних досліджень, збору та обробки 

геологічних даних.  

+ + + + + + + 



8.СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Виробнича практика 

Польові роботи 

1 

Тема 1. Ознайомлення з положенням щодо проходження ї 

практики на виробництві (інструктаж по техніки 

безпеки на виробництві, збір матеріалу тощо) 

10 

2 
Тема 2.  Ознайомлення з виробничо-технічною 

документацією району проходження практики 
30 

 Тема 3. Польові геологічні роботи 40 
Камеральні роботи 

4 
Тема 4.Геологічна інтерпретація отриманих результатів з 

використанням геоінформаційних систем 
40 

5 
Тема 5.Збір фондових матеріалів по району робіт та 

наміченій темі досліджень 
20 

 Диференційований залік (захист звіту) 10 

 ВСЬОГО 150 

Загальний обсяг: 150 год.в тому числі: 

Виробнича практика– 150 год. 
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