
 
 

 



 
 

 



Мета переддипломної практики полягає в закріпленні в умовах виробництва теоретичних 

знань, збиранні та первинній обробці даних, необхідних для виконання дипломного проекту. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Знання дисциплін загального геологічного циклу. 
 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Переддипломна практика магістрів проводиться з метою більш поглибленого вивчення спе-

ціальних дисциплін і дисциплін спеціалізацій на основі набуття практичного досвіду, для за-

кріплення отриманих компетенцій і навичок наукової та практичної роботи. 

 

Завдання: 

- закріплення теоретичних знань, отриманих студентами протягом навчання у виші, підго-

тування до самостійної, пошукової роботи; 

- формування навичок самостійного вирішення практичних завдань, здатності до креатив-

ного критичного мислення тощо; 

- розвиток у студентів здатності вирішувати дослідницькі (практичні та теоретичні) задачі; 

- поглиблення навичок самостійної дослідницької роботи та навичок роботи із довідковою 

та спеціалізованою літературою; 

- практичне використання сучасних технологій, методів та методик геологічних дослі-

джень; 

- розвиток творчих здібностей студентів; 

- накопичення досвіду самостійної роботи згідно вибраного фаху;  

- збір та опрацювання фактичного матеріалу для написання магістерської роботи; 

- завершення роботи над дипломним дослідженням, оформлення магістерської роботи та 

представлення її на попередньому захисті. 

  
Результати навчання:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автоном-
ність та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і на-

вчання 

Форма/ Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з дис-

ципліни Код Результат навчання 

1.1 Способи вирішення дослідницьких (практи-

чних та теоретичних) задач в геологічній 

галузі 

Виробнича  прак-

тика 

Звіт 10% 

1.2 Проблеми організації і виконання геологіч-

них та аналітичних досліджень 

Виробнича  прак-

тика 
Звіт 10% 

1.3 Сучасні програмні продукти збору, обробки 

і представлення геологічної інформації  

Виробнича  прак-

тика 
Звіт 15% 

1.4. Чинники, які визначають промислову 

цінність родовищ корисних копалин та 

загальні засади економічної оцінки ро-

довищ корисних копалин 

Виробнича  прак-

тика 
Звіт 10% 

2.1 Виявляти, ставити, вирішувати про-

блеми та приймати обґрунтовані рі-

шення в професійній діяльності 

Виробнича  прак-

тика 
Звіт 10% 

2.2 Використовувати сучасні методи дос-

ліджень, які використовуються у виро-

бничих та науково-дослідницьких орга-

нізаціях.  

Виробнича  прак-

тика 
Звіт 15% 

2.3 Застосовувати знання і необхідні 

практичні навички з планування, орга-

Виробнича  прак-

тика 
Звіт 10% 



нізації, мотивування, контролю та ре-

гулювання діяльності підприємств і 

установ 

2.4 Вміти здійснювати збір, обробку, аналіз 

та систематизацію інформації за темою 

дослідження 

Виробнича  прак-

тика 

Звіт 20% 

Структура курсу: виробнича практика магістрів 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 
 

Результати навчання 

дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 

Вміти здійснювати геолого-економічну оцінку родовищ 

корисних копалин, аналізувати розвиток різногенетичних 

геологічних процесів і структур, створювати моделі гео-

логічного середовища та надавати геологічні висновки 

при ліцензуванні та сертифікації природних ресурсів. 

+  + + +    

Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати 

наукові роботи за фахом. 
 +    + + + 

 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

  

№ 

п/п 
Критерії оцінювання 

Кількість 

балів 

1 Оцінювання самостійної підготовки до переддипломної практики 10 

2 Оцінювання практики керівником від бази практики 20 

3 Повнота звіту про проходження практики (відповідно до програми 

практики) та своєчасність його подання для захисту на кафедрі 

10 

4 Наявність у звіті опрацьованих та узагальнених  практичних матеріа-

лів у відповідності до теми дипломної роботи, якість оформлення зві-

ту 

20 

5 Захист результатів проходження практики 40 

 Всього   100 

 

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

татами захисту магістранти проходять атестацію у формі диференційованого заліку. Рішення 

про атестацію магістранта приймає комісія призначена завідуючим кафедрою. 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. 
 

Студент не допускається до диференційованого заліку за відсутності документів, 
що підтверджують проходження ним переддипломної практики або за відсутності в до-
кументах завіреного печаткою бази практики висновку керівника від виробництва. 
 

Організація оцінювання: При оцінюванні роботи студента за час переддипломної 

практики враховуються звіт, характеристика студента за період проходження практики, інди-



відуальне завдання на практику, матеріали практики, а також якість їх оформлення. Диферен-

ційований залік з переддипломної 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  ПРАКТИКИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість 

годин 
Виробнича 
практика 

Підготовчий етап 

1. Проведення зборів магістрантів 2 

2. Оформлення документації щодо місця проходження практики  2 

3. Розробка індивідуального завдання  по програмі проходження практики  2 

4. Ознайомлення з вимогами, що висуваються до написання магістерських 

робіт; методами наукової роботи;  технікою організації та гігієни праці. 

4 

 Разом  10 

Дослідницька робота 

5 Ознайомитися з організаційною системою управління і станом роботи 

підприємства 

10 

6 Уточнення плану роботи, коректування його з керівником практики від 

підприємста 

2 

7 Вивчення літератури, накопичення, збір та аналіз матеріалу для напи-

сання кваліфікаційної роботи 

20 

8 Оформлення попередніх результатів роботи та висновків 30 

 Разом  62 

Написання тексту та оформлення звіту 

9 Зведення результатів дослідження 20 

10 Складення плану, композиції, структури та обсягу роботи 4 

11 Написання та оформлення тексту (таблиці, графіки, діаграми) 40 

12 Оформлення та підготовка матеріалів до захисту 6 

 Разом 70 

Завершальний етап 

13 Підготовка звіту за результатами проходження практики 4 

14 Захист звіту.  4 

 Разом 8 

 ВСЬОГО ГОДИН 150 
 

Загальний обсяг 150 год. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульного листа звіту про переддипломну практику 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ННІ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ» 

 

 

Кафедра геології родовищ корисних копалин 

 

 

 

З В І Т 

з проходження переддипломної практики  

 

в __________________________________________________________________ 
(повна назва  бази практики) 

___________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу магістратури 

_____________________________________ 
                     (прізвище та ініціали) 

_____________________________________ 

спеціальності _________________________ 

____________________________________________ 

   (вказати назву спеціальності або спеціалізації) 

  

Керівник практики від бази практики 

_____________________________________ 
                     (прізвище та ініціали) 

  

Керівник практики від кафедри 

_____________________________________ 

                    (прізвище та ініціали) 

  

  

  

Кількість балів:_____  

 

 

  

 

КИЇВ - 20___ 

 


