
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: XXXX. 

2. Назва: навчальна практика «Комплексна природничо-географічна». 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Холоденко В.С., к. геогр. н., 

доцент. 

9. Результати навчання: після проходження навчальної практики студент повинен бути здатним: 

• проводити фізико-географічні дослідження; 

• проводити геологічні дослідження;  

• проводити гідрометеорологічні дослідження;  

• проводити грунтово-рослинні дослідження;  

• проводити зоогеографічні дослідження;  

• проводити оцінку природних комплексів та окремих морфологічних структур;  

• працювати з основними приладами та обладнанням під час географічних досліджень; 

• виконувати основні, необхідні вимірювання та обробляти їх результати спостережень;  

• складати та оформляти звіт з навчальної комплексної природничо-географічної практики. 

10. Форми організації занять: польові дослідження, екскурсії, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи екології, загальна геологія, 

загальна гідрологія, метеорологія і кліматологія, топографія з основами геодезії, картографія, 

ландшафтознавство, географії грунтів з основами ґрунтознавства, біогеографія, фізична географія 

України. 

12.  Зміст курсу: Природничо-географічні дослідження, вимірювання та обробка результатів 

спостережень. 1. Схематичний план, організація робіт комплексної природничо-географічної практики. 

2. Орієнтовані маршрути. 3. Етапи польового природничо-географічного дослідження території. 4. 

Польова документація. 5. Фізико-географічні дослідження. 6. Геологічні дослідження. 7. 

Гідрометеорологічні дослідження. 8. Грунтово-рослинні дослідження. 9. Зоогеографічні дослідження. 

10. Дослідження природних комплексів та морфологічної структури. 11. Оформлення звіту та 

складання заліку. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Фізична географія України: підручник – 3-тє вид., стер. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2006. – 511 с. 

2. Географічна енциклопедія України : В 3 т. – К.: Укр.енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1989-1993. 

3. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. – М.: ГУГК, 1978. – 183 с. 

4. Купач Т.Г., Дем’яненко С.О. Польові природничо-географічні дослідження територій: навчально- 

методичний посібник для студентів напряму підготовки «географія» та «освіта». – К., 2017. – 80 с. (з 

табл., картами та рис.). 

5. Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических исследований: 

Учебник. – М.:Изд-во МГУ, 1997. – 320 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: Практичні роботи, польові 

роботи, камеральні роботи, круглі столи та семінарські заняття - 60 год., 120 год. – самостійна 

робота. Разом 180 годин. Методи: лекції, індивідуальні завдання,  індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів, розв’язок ситуаційних задач. 

15. Форми та критерії оцінювання: здійснюється за 100-бальною шкалою: Складання заліку з 

навчальної практики – 100 балів.   

16. Мова викладання: українська. 

 
 

Завідувач кафедри                                                                       Мельничук В.Г., д. г. н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: XXXX. 

2. Title: educational practice "Complex natural-geographical". 

3. Type: required. 

4. Higher education on level: I (baccalaureate). 

5. Year of study, when discipline is offered: 2. 

6. Semester when studying discipline: 4. 

7. Number of established ECTS credits: 6. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Kholodenko V.S., candidate of geographical 

sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after the internship the student must be able to: 

 • conduct physical and geographical research; 

 • conduct geological research; 

 • conduct hydrometeorological research; 

 • conduct soil and plant research; 

 • conduct zoogeographical research; 

 • assess natural complexes and individual morphological structures; 

 • work with basic devices and equipment during geographical research; 

 • perform basic, necessary measurements and process their observation results; 

 • compile and draw up a report on educational complex natural and geographical practice. 

10. Forms of organization of classes: field research, excursions, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: basics of ecology, general geology, general 

hydrology, meteorology and climatology, topography with basics of geodesy, cartography, landscape science, 

soil geography with basics of soil science, biogeography, physical geography of Ukraine. 

12. Course contents: Natural and geographical research, measurement and processing of observation results.  

1. Schematic plan, organization of complex natural and geographical practice.  2. Oriented routes.  3. Stages of 

field natural and geographical study of the territory.  4. Field documentation.  5. Physical and geographical 

research.  6. Geological research.  7. Hydrometeorological research.  8. Soil and plant research.  9. 

Zoogeographical research.  10. Research of natural complexes and morphological structure.  11. Registration 

of the report and drawing up of offset. 

13. Recommended educational editions: 1. Physical Geography of Ukraine: textbook - 3rd edition, p.  - K .: 

"Knowledge", KOO, 2006. - 511 p. 

 2. Geographical Encyclopedia of Ukraine: B 3 Vol. - К .: Укр.енциклопедия ім.  M.P.  Preferably, 1989-1993. 

 3. Atlas of natural conditions and natural resources of the Ukrainian SSR.  - M .: GUGK, 1978. - 183 p. 

 4. Kupach TG, Demyanenko SO  Field natural-geographical researches of territories: educational-methodical 

manual for students of the direction of preparation "geography" and "education". - К., 2017. - 80 с.  (with 

tables, maps, etc.). 

5. Beruchashvili NL, Zhuchkova VK  Methods of complex physical and geographical research: Textbook. - М .: 

Изд-во МГУ, 1997. - 320 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: Practical works, field works, chamber 

works, round tables and seminars - 60 hours, 120 hours. - independent work.  A total of 180 hours.  Methods: 

lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia tools, solution of situational 

problems. 

15. Forms and criteria of assessment: carried out on a 100-point scale: Drawing up a test on educational 

practice - 100 points. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of Department                                                                       V.G. Melnichuk Doctor of Geology, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


