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Мета дисципліни – розвинути у студентів здатності вміло і ефективно застосовувати 

отримані в процесі теоретичного навчання знання, в тому числі в області вчення про 

родовища корисних копалин, методики пошуків і розвідки, економіки і організації 

виробництва в практичній роботі по вивченню і геолого-економічної оцінці конкретних 

перспективних площ і об'єктів. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати базові принципи підрахунку та класифікації запасів, статистичного аналізу та 

математичних методів у геології 

2. Володіти навичками роботи з геологічними розрізами, крупномасштабними картами 

та планами підрахунку запасів корисних копалин, електронними таблицями  та 

іншими джерелами даних.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Науково-дослідницька практика магістрів проводиться з метою збору, аналізу та 

узагальнення наукового матеріалу, розробки оригінальних наукових пропозицій і 

наукових ідей для підготовки магістерської дисертації, отримання навичок самостійної 

науково-дослідницької роботи, практичної участі в науково-дослідній роботі. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із відмінностями об’єктів геологічного вивчення та вимог до 

виконавців геологорозвідувальних робіт, які встановлені в різних міжнародних 

кодексах та стандартах; 

- ознайомити студентів з головними класифікаційними ознаками вітчизняних і 

міжнародних стандартів проведення геологорозвідувальних робіт та можливості їх 

застосування для отриманої геологічної інформації; 

- набуття студентами необхідних практичних навичок користування сучасними 

міжнародними стандартами оцінювання при геологорозвідувальних роботах. 

Результати навчання:  
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форма/Методи 
викладання і 

навчання 

Форма/Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Ко
д 

Результат навчання 

1.1 Теоретичні основи організації науково-

дослідницької діяльності. 
Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 

1.2 Перспективні напрямки наукових 

досліджень у галузі надрокористування 
Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 

1.3 Сучасні технології у сфері геологічного 

вивчення надр і видобування корисних 

копалин 

Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 

1.4 Наукові джерела з розроблюваної теми 

магістерської дисертації. 
Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 
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1.5 Методи дослідження та проведення 

дослідження в рамках теми 

кваліфікаційної роботи. 

Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

10% 

1.6 Методи аналізу і обробки дослідних 

даних. 
Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 

2.1 Формулювати наукову проблему 

дослідження. 
Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 

2.2 Обґрунтовувати науковий напрям, 

адекватно підбирати засоби і методи для 

вирішення поставлених завдань в 

науковому дослідженні. 

Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 

2.3 Аналізувати, систематизувати і 

узагальнювати різні види інформації, в 

рамках магістерського дослідження. 

Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 

2.4 Проводити теоретичне та аналітичне 

дослідження в рамках поставлених 

завдань магістерської роботи. 

Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

10% 

2.5 Проводити оцінку наукової та 

практичної значущості результатів 

проведених досліджень. 

Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 

3.1 Організація і  проведення дослідно-

експериментальної та дослідницької 

роботи. 

Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

10% 

3.2 Обробка одержуваних емпіричних 

даних, їх інтерпретація та 

презентація 

Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

10% 

3.3. Аналіз і самоаналіз, що сприяють 

розвитку особистості науковця 
Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 

3.4 Ведення наукової дискусії відповідно 

до законів логіки і правилами 

аргументування. 

Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 

4.1 Готовність до реалізації практичної 

складової професійної підготовки в 

контексті актуалізації здатності до 

самовдосконалення та підвищення 

своєї кваліфікації, що є необхідним у 

професійному становленні. 

Виробнича 
практика 

Презентація 
результатів 
проведених 
досліджень 

5% 
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Структура курсу: Виробнича практика 
 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Cкладові оцінки захисту науково-дослідницького звіту по практиці: 

 

ІІ семестр 

№ 

п/п 

Критерії оцінки Макс. кільк. 

балів 

1 Обгрунтованість обраних завдань та їх актуальність 5 

2 Вибір сучасних методів дослідження та програмних продуктів для 

вирішення поставлених завдань 

10 

3 Вміння узагальнювати оброблений літературний матеріал, ступінь 

обробки опублікованої літератури 

5 

4 Достовірність і обгрунтованість отриманих результатів 10 

5 Відповідність тексту звіту обраним темі та об’єктам роботи 10 

6 Оформлення звіту та презентаційного матеріалу 10 

7 Захист звіту 40 

8 Наявність тез доповіді на наукову конференцію по даній темі 10 

 Всього  100 

 
IV семестр 

№ 

п/п 

Критерії оцінки Макс. кільк. 

балів 

1 Обґрунтування вибору об’єкту та методів дослідження   10 

2 Логічність структури та оформлення звіту 10 

3 Вміння узагальнювати оброблений літературний матеріал, ступінь 

обробки опублікованої літератури 

10 

4 Ступінь опрацювання іноземних джерел інформації та міжнародних 

публікацій 

10 

5 Використання сучасних програмних продуктів для вирішення 

поставлених завдань 

10 

6 Достовірність отриманих результатів  

7 Захист звіту 40 

8 Наявність тез доповіді на наукову конференцію по даній темі 10 

 Всього  100 

 

2. Підсумкове оцінювання: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 бали. За 

результатами захисту магістранти проходять атестацію у формі диференційованого заліку. 

Захист наукової роботи здійснюється на засіданні комісії, складеної із викладачів кафедри. 

Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку є обов’язковим, при відмові 

від участі у даній формі оцінювання студент не отримує відповідні бали до 

підсумкової оцінки. 

 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж 

усього періоду проходження науково-дослідницької практики, як середнє арифметичне 
з результатів захисту практики за II та   IV семестри. 
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(Оцінка залік 1+ Оцінка залік 2) :  2 = Підсумкова 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі диференційованого 

заліку, у разі відсутності документів, що підтверджують проходження ним науково-

дослідницької практики. 

 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за дотримання вимог щодо 

проходження науково–дослідницької практики, що передбачає: Самостійну роботу у 

підборі матеріалу для подальшого його опрацювання. Проведення дослідницьких робіт 

(лабораторні дослідження, колекції, літературні джерела, інтернет ресурси та ін.) . 

Диференційований залік з науково-дослідницької практики проставляється на підставі 

результату захисту студентами звітів. 
 
 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ  

 

№ 
п/п 

Назва  теми 

Кількість 
годин 

Виробнича 
практика 

1 2 3 

2 семестр 

1.Організаційний етап. Організація зборів по практиці. Вступне заняття 

1 
Ознайомлення з цілями і завданнями при проходженні 
практики. 

6 

2 
Ознайомлення зі структурою основних проектних 
документів. 

10 

3 Затвердження і отримань завдань на практику 10 
2. Підготовчий етап. Підготовка до проведення наукового дослідження 

1 Методи дослідження та проведення робіт. 10 
2 Методи аналізу і обробки даних. 10 

3 
Інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні 

продукти, що відносяться до професійної сфери. 
10 

4 Вимоги до оформлення науково-технічної документації. 10 

5 
Порядок впровадження результатів наукових досліджень і 

розробок. 
10 

3. Заключний етап. Підведення підсумків практики. Оформлення звіту 
1 Аналіз і обробка звітної документації. 6 
2 Підбиття підсумків з практики. 6 
3 Залік з оцінкою. 2 

 Всього за семестр 90 
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1 2 3 

4 семестр 

4 . Дослідницький етап. Набуття студентами навичок практичної роботи 
з проведення наукового дослідження 

1 Вибір теми наукового дослідження. 2 
2 Отримання завдання від керівника практики. 2 
3 Складання плану НДР за обраною темою. 2 
4 Формулювання мети і завдань НДР. 2 
5 Обгрунтування актуальності теми НДР. 2 

6 
Робота з науковою літературою з теоретичними і 

методологічними аспектам теми. 
6 

7 
Аналіз зібраних матеріалів. Визначення стадії вивчення 

обєкту дослідження. 
4 

8 
Систематизація та класифікація запасів і ресурсів обраного 

об’єкту дослідження. 
6 

9 
Критичний огляд існуючих підходів, теорій і концепцій з 

обраної теми. 
8 

10 
Пошук та аналіз інформації про наявність об’єктів-аналогів 

конкретного геолого-промислового типу. Опрацювання 

методів і результатів оцінки відомих  родовищ-аналогів. 
4 

11 
Вибір методів і інструментів оцінки ресурсів, підрахунку та 

вартісної запасів корисних копалин. 
4 

12 
Проведення розрахунків, складання необхідних графічних 

матеріалів. 
8 

13 
Аналіз та інтерпретація отриманих результатів. 

Співставлення очікуваних та отриманих результатів 

розрахунків. 
4 

14 Обговорення з керівником виконаної роботи. 2 
5.  Заключний етап. Підведення підсумків практики. Оформлення звіту 

1 Аналіз і обробка звітної документації. 2 
2 Підбиття підсумків з практики. 2 
3 Залік з оцінкою. 2 
 Всього за семестр 60 

 ВСЬОГО 150 
 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:  
 

Виробнича практика 2 сем – 90 годин 

Виробнича практика 4 сем – 60 годин 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:  

Основні:  

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

2.  Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 "Про запровадження в освітній та 

інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної 

програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-

педагогічного працівника". http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-

08-2017.pdf 

4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (введене в дію 

Наказом Ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32). 

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf 

5. Положення про проведення практики студентів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Pologennya%20pro%20praktuky%2016%2023.03.2007.doc 

6. Положення про проведення практик студентів геологічного факультету. 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/edu/pract_polozhennja.pdf 

7. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти ESG (2015) [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

8. Методичні вказівки з підготовки та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 

103 – Науки про Землю / С.А. Вижва, В.І. Зацерковний, В.К. Демидов, В.І. Онищук – 

електронне видання, 2019. – 40 с. 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Guideline_of_Master_work_103_2019.pdf 

9. Методичні вказівки з підготовки та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 

103 – Науки про Землю за програмою – «Геологія», спеціалізація «Економічна 

геологія» / В. А. Михайлов, М. М. Курило – ВПЦ «Київський університет», 2016. – 

28 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/method_magistr_econ-geol.pdf 

 

Додаткові:  

Додаткові фахові джерела визначаються відповідно до  тематики завдань на 
практику і фіксуються в звіті про практику. 

 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-08-2017.pdf
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-08-2017.pdf
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Pologennya%20pro%20praktuky%2016%2023.03.2007.doc
http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/edu/pract_polozhennja.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Guideline_of_Master_work_103_2019.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/method_magistr_econ-geol.pdf
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Додаток 1 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ННІ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ» 

 

Кафедра Геології родовищ корисних копалин 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 
на ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Виконав: студент __ курсу, групи _______  

Спеціальності ________________________  

спеціалізації__________________________ 

_______________________________  
ПІБ 

Керівник ____________________________   

 

 

 

 

Кількість балів: _______ 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Київ – 2018 
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Додаток 2 

 

І Н Д И В І Д У А Л Ь Н И Й  П Л А Н  

П Р О Х О Д Ж Е Н Н Я  Н А У К О В О - Д О С Л І Д Н И Ц Ь К О Ї  

П Р А К Т И К И  С Т У Д Е Н Т А  

 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові       _________________ 

              

 

2. Спеціальність (за якою навчається)       ___________ 

              

              

 

3. Тема науково-дослідницької роботи         

           ____________ 

(вказати дату та № протоколу затвердження) 

              

 

4. Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та вчене звання)  

             

             

           ____________ 

 

5. Термін практики        
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Додаток 3 

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ПРАКТИКИ 
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Додаток 4  
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Завідувач кафедри 

“___”___________ 20___ р. 

 

 

 

Р О Б О Ч И Й  П Л А Н   

Н А У К О В О - Д О С Л І Д Н И Ц Ь К О Ї  П Р А К Т И К И  

 

Найменування роботи Обсяг та зміст роботи 

 

1. Вибір та затвердження теми 

науково-дослідної роботи та 

обґрунтування мети, завдань, 

шляхів вирішення, 

результатів, що планується 

отримати  

 

 

ІІ. Робота над науковою темою 

 

 

1. Теоретична робота 

 

 

2. Експериментальна робота 

 

 

3. Складання наукового звіту 

 

 

4. Апробація: 

- складання тез доповіді для наукової конференції  

- виступ на конференції 

 

 

 

 

 

Студент            “___”_________  ____рік 

 

Науковий керівник                   “___”_________  ____рік 
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Додаток 5 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

ПРОХОДЖЕННЯ  НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Термін 

виконання  

Зміст завдання Форма 

звітності 

Оцінка виконання 

(висновок) наукового 

керівника 

2 семестр  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4 семестр  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Атестація студента науковим керівником практики 

             

             

             

           _________________ 

 

Науковий керівник____________________
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Додаток 6 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 
За період проходження практики з “___” ______________ по “___”________________ та  з 

“___”______________ по “___”________________ 

Студент(ка)             

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

повністю (не повністю) виконав(ла) індивідуальний план роботи: 
(потрібне підкреслити) 

 

І. Звіт по практиці на тему:          ___

    ____        _________  

захищений на засіданні комісії кафедри ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

у складі: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________    

3. _____________________________________________________ 

           

З оцінкою ____________________________________ 

 

. Опубліковано (підготовлено) статей/тез по науковій темі: всього _______  

 

Брав(ла) участь у наукових конференціях __________________________________ 
(вказати кількість) 

 

 

Науковий керівник          
(підпис) 

 

Завідувач кафедри          
(підпис) 

 

“____”___________________ р. 
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