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дисципліни, 

Сучасний ринок праці вимагає від  фахівців глибоких  
теоретичних знань та професійно-практичних 
компетентностей з навчальних практик, тому важливою 
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в т.ч. мета та 
цілі 

частиною у підготовці майбутнього бакалавра географа є 
проходження «Навчальної комплексної природничо-географічної 
практики». Навчальна практика належить до фахової, 
професійної підготовки фахівців за ОКР бакалавр за освітньою 
програмою «Конструктивна географія, управління водними та 
мінеральними ресурсами». 

Метою фахової «Навчальної комплексної природничо-
географічної практики» є закріплення і поглиблення 
теоретичних знань з геології, геоморфології, гідрології, 
метеорології, ґрунтознавства, біогеографії, 
ландшафтознавства, фізичної географії України, отриманих 
студентами на лекціях та під час виконання самостійних і 
практичних завдань. А також отримання вмінь щодо 
самостійного виконання основних робіт у природних умовах 
території проходження практики у визначенні характеристик 
геолого-геоморфологічної будови, клімато-гідрологічних 
особливостей території, з’ясування місця окремих рослинних 
асоціацій та ґрунтових відмінностей у структурі ґрунтово-
рослинного покриву, формування природних комплексів. 

Методи навчання. Під час проходження навчальної 
практики здобувачі вищої освіти будуть застосовувати 
наступні форми та методи навчання: польові, 
експериментальні та лабораторні дослідження; теоретично-
описові дослідження; топографічні та графічні дослідження; 
камерально-розрахункові роботи. Основною частиною польової 
практики є пішохідні та автобусно-пішохідні маршрути, під час 
яких закладаються дослідницькі майданчики і описуються 
об’єкти в їхніх межах. 

У разі запровадження карантину в університеті навчальна 
практика проходить у дистанційній формі із використанням 
засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій та 
технічних засобів відеозв’язку. Комунікація керівника практики зі 
студентами здійснюється з використанням месенджерів Skype, 
Viber, Google Meet, корпоративної пошти, що дозволяє 
ефективно здійснювати передачу індивідуальних завдань, 
підтримувати зв’язок (в тому числі й відео) керівника зі 
студентами та здійснювати постійний контроль виконання 
індивідуальних завдань протягом практики, проводити 
настановчу і підсумкову конференції, захист результатів 
проходження польової практики в онлайн режимі із усіма 
студентами. 

Компетентності  При вивченні навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 
першого (бакалаврського)  рівня мають набути 
компетентності: загальні та спеціальні (фахові). 

Загальні: ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, 
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аналізу та синтезу. 
ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності, здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел, навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК-6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК-8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК-10. Здатність працювати автономно та в команді,  

виявляючи навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК-11. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності). 

ЗК-12. Цінування та повага різноманітності та  
мультикультурності, здатність працювати в  міжнародному 
контексті.   

ЗК-13. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК-14. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 
ЗК-15 Здатність діяти соціально відповідально та  свідомо. 
Спеціальні (фахові):  СК-1. Здатність демонструвати 

розуміння причинно-наслідкових зав’язків між довкіллям та 
суспільством. 

СК-2. Розуміння значення просторових відношень в різних 
масштабах. 

СК-3. Здатність зрозуміти та пояснити географічну  
різноманітність і взаємозалежність об’єктів, явищ та  процесів 
на глобальному, регіональному та  локальному рівнях.   

СК-4. Критичне оцінювання різноманітності підходів до 
генерації географічних знань, що випливають з досвіду 
епістемології природничих, суспільних і гуманітарних наук. 
Здатність застосовувати підходи інших дисциплін в 
географічному контексті. 

СК-5. Здатність демонструвати розуміння  географічних 
понять в різних ситуаціях та належним  чином 
використовувати географічну термінологію.   

СК-6. Здатність критично оцінювати та застосовувати 
на практиці різноманітні методи для здійснення збору 
географічної інформації (використання вимірювальних приладів, 
дистанційне зондування, картографічна зйомка, соціальне 
обстеження, статистичне спостереження, робота з 
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текстовими і архівними джерелами),  аналізу географічних 
даних (спеціальні методи аналізу просторової інформації, ГІС, 
лабораторні методи) та представлення геоданих (у вигляді 
ГІС-продукції, картографічних творів, різних текстових 
стратегій, мультимедіа). 

СК-7. Здатність демонструвати розуміння географічних 
аспектів взаємодії в системі «природа-господарство-
населення». 

СК-9. Здатність ставити завдання, виявляти і 
формулювати проблеми, пов’язані з просторовим розвитком, у 
взаємозв’язку з природними, соціальними, економічними, 
екологічними, політичними та естетичними аспектами 
розвитку територій. 

СК-10. Здатність використовувати знання й практичні 
навички у сферах просторового планування, проектування та 
прогнозування.   

СК-11. Здатність характеризувати головні напрями та 
завдання конструктивної географії, види планувальних робіт 
конструктивно-географічного змісту в різних галузях 
господарства. 

Програмні 
результати 
навчання  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зн-1. Відтворювати концептуальні знання, набуті у процесі 
навчання та практичної професійної діяльності, включаючи 
знання сучасних досягнень у сферах природничої та суспільної 
географії. 

Зн-2. Виявляти критичне осмислення основних теорій, 
принципів, методів і понять у навчанні та професійній 
діяльності у сферах природничої та суспільної географії. 

Зн-4. Демонструвати знання будови, основних принципів дії 
та умов експлуатації інструментів, обладнання та 
устаткування, необхідних для географічних досліджень. 

Зн-5. Систематизувати комплекс знань про загальні 
принципи, форми та методи проведення польових географічних 
досліджень. 

Зн-6. Розуміти процеси і явища різного просторово-
часового масштабу, що протікають в географічній оболонці та 
її компонентах, інтерпретувати їхні характеристики.   

Зн-7. Визначати властивості ландшафтів та 
закономірності їхньої організації в просторі і часі, чинники 
ландшафтної диференціації та морфологічну структуру 
ландшафту. 

Зн-11. Аргументувати застосування алгоритмів і методик 
геоінформаційного картографування природних, господарських 
і соціальних компонентів геосистем, апаратні і програмні 
засоби картографування. 

Зн-12. Визначати принципи застосування методу 
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моделювання у географічних дослідженнях, його можливості та 
обмеження, коректно інтерпретувати результати 
моделювання об’єктів, явищ та процесів.  

Зн-13. Називати основи правового регулювання 
використання природних ресурсів і ведення їхнього кадастру, 
визначати сучасну структуру та географію природно-
ресурсного потенціалу, основні тенденції використання 
природних ресурсів, розуміти ризики їхньої вичерпності для 
існування людського суспільства. 

Зн-15. Знати основні концепції та підходи європейської 
практики щодо просторового розвитку та просторового 
планування, сучасний стан та структуру геопланувальних 
робіт в Україні, пояснювати основні принципи складання схем і 
проектів у галузі геопланування та проблеми їхньої реалізації. 

Ум-1. Розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у 
спеціалізованих сферах природничої та суспільної географії, що 
передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір 
методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних 
підходів. 

Ум-3. Застосовувати у професійній діяльності базові 
можливості сучасних геоінформаційних програмних засобів для 
просторового аналізу геоданих, створення баз даних 
географічної інформації, та візуальної презентації опрацьованої 
географічної інформації.  

Ум-4. Планувати, організовувати та проводити 
стаціонарні, напівстаціонарні та польові географічні 
дослідження, використовуючи прикладні методики та прилади, 
виконувати вимірювання параметрів довкілля, статистично 
опрацьовувати і просторово інтерпретувати результати 
досліджень, аналізувати геодані і на основі фахових методик 
складати прогнози розвитку різних географічних процесів і 
явищ,   моделювати зміни характеристик геосистем під 
впливом дії різних факторів, виявляти причинно-наслідкові 
зв’язки в геосистемах. 

Ум-5. Застосовувати базові положення вітчизняних, 
європейських та міжнародних стандартів у галузі екологічного 
управління, екологічного маркування, якості атмосферного 
повітря, ґрунту, води, поводження з відходами.  

Ум-6. Розпізнавати та оцінювати геоекологічні наслідки 
різних видів природокористування, вміти проводити активні 
впливи на геоекологічні процеси, визначати основні напрями, 
параметри та норми оптимального природокористування. 

Ум-8. Проводити математико-статистичну обробку рядів 
спостереження, інтерпретувати дані про стан та тенденції 
розвитку географічних об’єктів, явищ та процесів у формі 
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інтегральних таблиць та графічних матеріалів, здійснювати 
часове та просторове узагальнення отриманої інформації. 

Ум-9. Розробляти макети, картосхеми, профілі, загальні, 
спеціальні та тематичні карти, атласи та інші картографічні 
моделі, у тому числі з використанням геоінформаційних 
технологій. 

Ум-12. Володіти навичками, необхідними для вирішення 
проблем порушення довкілля унаслідок антропогенної 
діяльності, розробляти проекти та реалізовувати практичні 
заходи спрямовані на охорону природи. 

Ком-1. Донесення до фахівців і нефахівців  інформації, ідей, 
проблем, рішень та власного  досвіду в галузі професійної 
діяльності.   

Ком-2. Здатність ефективно формувати комунікаційну 
стратегію. 

АіВ-1. Управління комплексними діями або проектами, 
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних 
умовах. 

Структура 
навчальної  
дисципліни 

Згідно з навчальним планом, літня польова, комплексна 
природничо-географічна практика проводиться для студентів 
другого курсу спеціальності 106 «Географія». На проходження 
навчальної практики з основ польових природничо-географічних 
досліджень відводиться 6 кредитів (всього – 180 годин – 1 
місяць): 60 годин – практична підготовка (3 години в день) і 120 
годин – самостійна робота студента (6 годин в день) /1,5 
кредити ECTS в тиждень. Місцем проведення практики є 
стаціонарна навчальна база НУВГП розташована в с. Ходоси-
Хотинь, Рівненського району Рівненської області, а у випадку 
карантинних заходів – місця проживання студентів. 

Практика розпочинається з настановчої лекції, під час якої 
студенти ознайомлюються: з загальними положеннями 
методики польового дослідження природних комплексів, 
методиками польового вивчення та описів біоценозів, ґрунтів, 
водних об’єктів, спостережень за метеорологічними 
елементами території проходження практики; із порядком 
використання посібників, довідників, визначників тощо, із 
вимогами встановленими до ведення польових щоденників та 
складання звіту. 

За  4 тижні практики студенти описують різну кількість 
дослідницьких майданчиків та об’єктів в їхніх межах, камеральні 
години практики присвячуються оформленню звітної 
документації, обробці зразків, захисту звіту, підготовці до 
складанню заліку. 
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День, дата Тематика навчальної практики Місце проходження 
1 день  Проведення інструктажу  п  техніці 

безпеки. Скл дання календарного 
графіку проходження пр ктики. 

 
На кафедрі (або 

дистанційно) 
1 тиждень  Фізико-географічні та геологічні 

дослідження 
Виїзд в с. Ходоси-Хотинь 
для проведення фізико-

географічних, геологічних, 
гідрометеорологічних, 
грунтово-рослинних, 

зоогеографічних 
досліджень, 

природних комплексів та 
їх морфологічної 
структури (або 

дистанційно за місцем 
проживання студента),  

2 тиждень  Гідрометеорологічні дослідження 
3 тиждень  Грунтово-рослинні дослідження 
4 тиждень  Зоогеографічні дослідження,   

природних комплексів та їх 
морфологічної структури 

На 4 тижні Складання звіту з навчальної практики 
по розділам 

На кафедрі (дистанційно), 
бібліотека НУВГП, 

інтерактивні ресурси 
На 4 тижні Оформлення  віту в цілому з 

навчальної прак ики, фоторепортажу  
На кафедрі (дистанційно), 

бібліотека НУВГП, 
інтерактивні ресурси 

Крайній день 
практики 

Захист звіту з навчальної практики На  афедрі (дистанційно) 

 

Методи 
оцінювання та 
структура 
оцінки  

Методи оцінювання знань. Для діагностики знань 
використовується система із 100-бальною шкалою оцінювання. 
Поточний контроль знань студенти виконують за одним 
модулем, отримуючи щоденно бали від свого бригадира згідно 
його щоденника виконаних робіт бригадою – польові та 
камеральні роботи, а також за результатами захисту 
оформленого звіту при здачі заліку викладачу.  

Поточний контроль знань проводиться оцінюванням 
виконаних польових, камеральних, практичних та самостійних 
робіт. Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи 
оцінювання знань:  

• поточне (усне) опитування та письмове після вивчення 
змістового модуля;  

• виконання практичних та самостійних робіт;  
• виконання польових та камеральних робіт та здача звіту 

після якого виставляється загальний бал.  
Для діагностики знань використовується рейтингова 

система ECTS зі 100-бальною шкалою оцінювання.  
Оцінювання результатів самостійної роботи студентів 

проводиться за такими критеріями:  
1. Розрахункові завдання, задачі, індивідуальні роботи (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа):  

0% – завдання не виконано;  
40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру;  
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60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 
помилки у розрахунках або в методиці;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо);  

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень.  

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 
творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа):  

0% – завдання не виконано;  
40% – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало;  
60% – завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента недостатньо 
аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від 
вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки несистемного характеру;  

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

Критерії оцінювання звіту 
 

Якість виконання та захист звіту 
Кіл кість 
набраних 

балів 
Студент повністю виконав програму практики; звіт 
за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам 
програми практики; основні положення звіту глибоко 
обґрунтовані і логічні; звіт має якісне оформлення; під 
час захисту звіту студент аргументовано доводить 
набуття ним практичних навичок, передбачених 
програмою практики 

90...100 

Студент повністю виконав програму практики; звіт 
за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам 
програми; основні положення звіту достатньо 
обґрунтовані; незначне порушення послідовності; 
прийнятне зовнішнє оформлення; захист звіту 
дозволяє виявити наявність необхідних практичних 
умінь, передбачених програмою п актики 

85...89 

Студент повністю виконав програму практики; звіт 
за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам 
програми практики, але має незначні недоліки; основні 
положення звіту обґрунтовані; задовільне зовнішнє 
оформлення звіту; захист звіту дозволяє виявити 
наявність практичних умінь, передбачених програмою 
практики, незначні недоліки, які при цьому 
спостерігаються, студент виправляє сам 

75...84 

Студент повністю виконав програму практики; звіт 70...74 
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відповідає вимогам програми, але має недоліки за 
структурою і змістом; основні положення звіту 
недостатньо обґрунтовані з порушенням 
послідовності; задовільна якість оформлення звіту; 
захист звіту з незначними недоліками, які студент 
усуває з допомогою викладача 
Студент повністю виконав програму практики; звіт 
має недоліки за структурою і змістом; основні 
положення звіту недостатньо обґрунтовані з 
порушенням послідовності; якість оформлення звіту 
задовільна; захист звіту не дозволяє в повній мірі 
виявити практичні навички, передбачені програмою 
практики 

60...69 

Студент виконав більше 50 % програми практики; 
звіт відповідає вимогам програми, але має значні 
неточності за структурою і змістом; основні 
положення звіту недостатньо обґрунтовані з 
порушенням послідовності; оформлення звіту 
задовільна; захист звіту показує, що студент не 
набув достатніх практичних навичок, передбачених 
програмою 

35..59 

Студент виконав менше 50 % програми практики і 
представив звіт незадовільного змісту і якості 
оформлення; захист звіту показує відсутність 
практичних навичок, передбачених програмою 
практики 

1...34 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання та самостійна робота  
Звіт з практики 

 

С
ум

а
 

 
Змістовий підсумковий модуль  

 
1 тиждень 

 
2 тиждень 

 
3 тиждень 

 
4 тиждень 

Оформлення 
звіту 

Захист 
звіту 

15 15 15 15 20 20 100 

1 тиждень,... 4 тиждень – теми змістових модулів практики. 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100  

зараховано 

 

82-89 
74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
Нормативні документи, що регламентують проведення 
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поточного та підсумкового контролів знань і  надають 
студентам можливість подавати апеляції: 

- Положення про навчально-науковий центр незалежного 
оцінювання Національного університету водного господарства 
та природокористування,http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4184; 

- Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 
освіти (семестровий поточний контроль) зі змінами та 
доповненнями, http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна «Навчальна 
комплексна природничо-географічна практика» є складовою 
частиною обов’язкових компонент освітньої програми для 
підготовки бакалаврів за спеціальністю «Географія». 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає наявність 
системних та ґрунтовних знань із раніше вивчених дисциплін: 
«Екологія», «Основи геохімії та гідрохімії», «Фізика Землі», 
«Вища математика», «Загальна геологія», «Загальна 
гідрологія», «Основи фізичної географії», «Фізична географія 
України», «Метеорологія і кліматологія», 
«Ландшафтознавство», «Топографія з основами геодезії», 
«Біогеографія та географія ґрунтів з основами 
ґрунтознавства», «Загальне землезнавство». 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Результати досліджень студентів за науковими 
індивідуальними темами висвітлюються в курсових проектах і 
магістерських роботах, доповідях на науково-технічних 
конференціях, наукових публікаціях у «Студентському віснику» 
НУВГП (ISSN 2313-0431), а також обговорюються під час 
практичних занять. Результати наукових досліджень 
викладачів висвітлюються в наукових звітах, статтях, 
дисертаціях, впроваджуються у навчальний процес (що 
фіксується у робочих програмах та силабусах) і 
використовуються при проведенні лекційних та практичних 
занять. 

Інформаційні 
ресурси 

Рекомендована та базова література 
1.  Фізична географія України: підручник – 3-тє вид., стер. – К.: Т-

во «Знання», КОО, 2006. – 511 с. 
2. Географічна енциклопедія України: В3 т. – К.: Укр.енциклопедія 

ім. М.П. Бажана, 1989. – Т.1. – 416 с., 1990. – Т.2. – 480 с., 1993. – Т.3. – 480 
с. 

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

4. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: 
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Підручник. – К.: Знання, 2005. – 480 с. 
5. 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.). Цифровий репозиторій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:  http://www.geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/Kaniv_book.pdf 

6. International cloud atlas: Manual on the observation of clouds and other 
meteors / V.1 revised edition. – Geneva – Switzerland. 1975: Secretariat of the 
World Meteorological organization. (Міжнародний атлас хмар. Керівництво зі 
спостереження за хмарами та іншими атмосферними явищами). 

7. Аріон. О.В., Удовиченко В.В. Літня польова ґрунтознавчо-
біогеографічна практика: Навчально-методичний посібник. – К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2011. – 176 с. 

8. Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных физико-
географических исследований: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 320 с. 

9. Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні 
дослідження. – К.: Вища школа, 1975. – 248 с. 

10. Макунина Г. С. Методы полевых физико-географических 
исследований. Структура и динамика ландшафта: Учеб.-метод. пособие . 
– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 115 с. 

11. Методичні вказівки до навчальної польової практики з 
ґрунтознавства та географії ґрунтів / О.В. Аріон. - К.: КНУ ім. Тараса 
Шевченка, 2002. – 35 с. 

12. Полевой определитель почв / Под ред. Н.И. Полупана, Б.С. Носко, 
В.П. Кузьмичева. – К., 1981. – 322 с. 

13.  Царь В.В. Полевые исследования почв. Методически указания к 
учебной практике. – К.: КГУ, 1980. 

Допоміжна 
1. Галік О.І. Метеорологічні прилади і методи спостережень. 

Практикум: навчальний посібник. Рівне: НУВГП – 2008. – 234 с. 
2. Єлін Є. Я., Івченко С. І., Оляницька Л. Г. Шкільний визначник рослин. 

– К.: Радянська школа, 1978. – 359 с., іл. 
3. Гідрометрія: практикум. Навчальний посібник / Косяк Д. С., 

Холоденко В. С., Галік О. І., Будз О. П. – Рівне : НУВГП, 2018. – 254 с./  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ep3.nuwm.edu.ua/11563/ 

4.  Железняков Р. С. Гідрометрія, М.: - 1964. – 299 с. 
5. Жучкова В. К. Природная среда – методы исследования / В. К. 

Жучкова, Э. М. Раковская – М.: Наука, 1982. – 163 с. 
6. Исаченко А. Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – 

Л.: Наука, 1980. – 222 с. 
7. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з 

курсу «Ґрунтознавство та географія ґрунтів». – К.: КУ, 1994. – 47 с. 
8. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. – 

Чернівці, 2003. – 400с. 
9. Тютюнник Д.А., Дмитрук О.Ю. Словник-довідник з ґрунтознавства 

та географії ґрунтів для студентів географічного факультету. – К.: РВЦ 
«Київський університет», 1997. – 120 с. 

10. Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. – К.: 
Вища школа, 1995. – 240 с./ Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.clouds-online.com 

11. Аріон О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни 
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«Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів».– К.: ВП «Київський 
університет», 2005. – 58с.Геоботанічне районування  Української РСР. – 
К.: Наук.думка, 1977. – 301 с. 

12. Андриенко Т.Л. и др. Природа УССР. Растительный мир. – К.: 
Наук. думка, 1986. – 284 с. 

13. Бабиченко В.Н. Природа УССР. Климат. – К.: Наук. думка, 1984. – 
232 с. 

14. Вернандер Н.Б. Природа УССР. Почвы. – К.: Наук. думка, 1986. – 
216 с. 

15. Геоморфология УССР / Под ред. Й.М.Рослого. – К.: Выща шк., 
1990. – 287 с. 

16. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 
1994. – 472 с. 

17. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та 
ресурси України: Навч. посібн. – Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997. – 175 с. 

18. Левковский С.С. Водные ресурсы Украины. – К.: Вища школа, 1979. 
– 200 с.  

19. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Хрестоматія з географії України. – К.: 
Ґенеза, 1994. – 448 с. 

20. Маринич О.М. Українське Полісся. – К.: Радянська школа, 1962. – 
163 с.  

21. Маринич А.М., Пащенко В.М. Природа УССР. Ландшафты и 
физико-географическое районирование. – К.: Наук. думка, 1985. – 224 с. 

22. Мильков Ф. Н., Гвоздецкий А. Н. Физическая география СССР. – 
Ч.1. – М.: Высшая школа, 1986. – 248 с. 

23. Паламарчук М.М., Горленко І.О., Яснюк Т.Є. Географія мінеральних 
ресурсів Української РСР. – К.: Радянська школа, 1985. – 136 с. 

24. Природно-заповідний фонд Української РСР / За ред. М.А. 
Воїнственського. – К.: Урожай, 1986. – 224 с. 

25. Цись П.М. Геоморфологія УРСР. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 
1962. – 224 с. 

26. Географічний портал «Географіка» / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/fizichna_geografija_ukrajini/39 

27. Физико-географическое районирование Украинской ССР / Под ред. 
В.П.Попова. – К.: Изд-во Киев. ун-та,1968. – 683 с. 

28. Інтерактивні карти: 
https://educationpakhomova.blogspot.com/2019/12/blog-
post_11.html?spref=fb&fbclid=IwAR3GL2sivg_ZFaQSXM6EOG5wmO33neQzzH-
ufO72NM-rneGpy49pBFNkv9I 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Перескладання тестових завдань перевірки засвоєння 
теоретичного матеріалу здійснюється згідно з Порядком 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273.  

Студенти повинні виконати ряд індивідуальних завдань для 
оцінювання. Одним із важливих елементів оцінки є своєчасне 
подання виконаного завдання. У реальному світі оцінки, які 
подаються навіть через кілька секунд після закінчення терміну, 
не приймаються. Відповідно до духу надання максимально 
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реалістичного досвіду, та ж політика дотримується в 
аудиторії - пізно виконані завдання не приймаються. 

Викладач може продовжити терміни виконання завдань, 
якщо у студента є пом’якшуючі обставини. Студенти можуть 
звернутися до свого викладача в разі виникнення особистих чи 
надзвичайних ситуацій. 

Правила 
академічної 
доброчесності 

Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають 
бути чесними у своїх стосунках, що поширюється на поведінку 
та дії, пов'язані з навчальною роботою. Студентоцентризм 
має вирішальне значення для розуміння серйозності ставлення 
до  академічної недоброчесності та неправомірної поведінки. 
Студенти повинні самостійно виконувати та подавати на 
оцінювання лише результати власних зусиль та оригінальної 
праці. У той час як студентам рекомендується працювати 
один з одним та обмінюватися ідеями, та обмін текстом, 
кодом або чимось подібним для виконання окремих завдань є 
недопустимим. Студенти, які порушують Кодекс честі 
університету, не отримають бали за ці завдання, а в разі 
грубих порушень, курс не буде їм зараховано і студенти будуть 
направлені на повторне вивчення. 

При здачі індивідуальних навчально-дослідницьких робіт 
може проводитись перевірка на плагіат.  

Академічна недоброчесність в університеті неприпустима. 
В цілому студенти та викладачі повинні дотримуватись:  
 Положення про запобігання плагіату випускних ква-

ліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти зі змінами та 
доповненнями, http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6316; 

 Кодекс честі студентів, http://ep3.nuwm.edu.ua/4917; 
 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників НУВГП, http://ep3.nuwm.edu.ua/4916; 
 Положення про виявлення та запобігання академічного 

плагіату в НУВГП, http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10325. 
Вимоги до 
відвідування 

Відвідування занять здобувачами вищої освіти є 
обов’язковим. У випадку пропуску занять здобувач вищої освіти 
зобов’язаний відпрацювати (виконати практичну роботу, 
вивчити матеріали лекцій, тощо). Пропуск з поважної причини 
вважається тим, що відбувся внаслідок хвороби (довідка з 
лікарні), якщо здобувач вищої освіти є учасником мобільності, 
якщо здобувач освіти знаходиться на індивідуальному плані і 
виконує усі вимоги відповідно до положення «Положення про 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми 
навчання Національного університету водного господарства 
та природокористування», http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6226 

Завдання для відпрацювання здобувач вищої освіти 
отримує безпосередньо у викладача, або надсилає запит по на 
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корпоративну пошту викладачу. Усі матеріали відпрацювання 
здаються викладачеві особисто здобувачем вищої освіти або 
надсилаються на корпоративну пошту викладачу. 

Неформальна 
та 
інформальна 
освіта 

Неформальна та інформальна освіта надається  від-
повідно з Положенням про неформальну та інформальну освіту 
НУВГП, затвердженому Вченою радою НУВГП (Протокол №4 
від 24 квітня 2020 р.), 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18660 
ДОДАТКОВО 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

Після проведення перших занять студентам буде за-
пропоновано відповісти на ряд питань щодо врахування в 
поточному курсі їх побажань. Після завершення курсу, для 
покращення якості викладання освітнього компоненту і 
отримання зворотного зв’язку від студентів, їм буде 
запропоновано заповнити Google форму. 

 
Оновлення* Силабус переглядається кожного навчального року. При 

цьому враховуються пропозиції стейкхолдерів, а також 
побажання студентів, висловлені під час занять та в процесі 
опитування (анкетування). 

Навчання осіб 
з інвалідністю 

Навчання здобувачів вищої освіти з особливими потребами 
регулюється: «Концепцією щодо організації навчання осіб з 
особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю) у 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15913; «Порядком супроводу 
(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних 
груп населення у Національному університеті водного 
господарства та природокористування», 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju та іншими 
нормативними документами. 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

Лектор     Холоденко Вікторія Святославівна, 
к.геогр.н., доцент 

 

 

 

 


