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Вступ 
 

Методичні вказівки призначені до проходження виробничої 

практики «Практика виробнича зі спеціалізації». 

Методичні вказівки до проходження виробничої практики 

«Практика виробнича зі спеціалізації» складені відповідно до 

освітньо-професійної програми «Конструктивна географія, 

управління водними та мінеральними ресурсами» для спеціальності 

106 «Географія», силабусу (01-05-173S) охоплюють всі змістові 

модулі з кількістю 6 кредитів (по 1,5 кредиту на тиждень – разом 4 

тижні), передбачених освітньою програмою та навчальним планом. 

Виробнича практика «Практика виробнича зі спеціалізації»  

належить до складової частини циклу професійної підготовки 

освітньої програми для підготовки бакалаврів за спеціальністю 

«Географія» за освітньою програмою «Конструктивна географія, 

управління водними та мінеральними ресурсами», що викладається, 

відповідно, на 4 курсі у 8-му семестрі в обсязі 180 годин. 

Закінчується –– заліком.  

Сучасний ринок праці вимагає від  фахівців глибоких  

теоретичних знань та професійно-практичних компетентностей з 

виробничих практик зі спеціалізації, тому важливою частиною у 

підготовці майбутнього бакалавра з географії є проходження 

виробничої практики «Практика виробнича зі спеціалізації».  

Метою проходження практики виробничої зі спеціалізації є 

закріплення і поглиблення теоретичних знань та практичних 

навичок, набутого досвіду з усіх вивчених навчальних дисципліни з 

циклу загальної та професійної підготовки, а також безпосередня 

практична підготовка до самостійної високоефективної роботи 

виконання обов’язків за займаною посадою, польові, лабораторні 

дослідження, екскурсії на підприємствах, організаціях та установах 

будь-якої форми власності, які здійснюють господарську діяльність 

в напрямку географії. 

Здобувачі вищої освіти будуть мати можливість опанувати 

наступні рівні компетентності: 

-  набути виробничі навички за фахом; 

- повністю та своєчасно виконати програму практики; 

- дотримуватись правил трудового розпорядку відповідної  

організації або підприємства та правил техніки безпеки; 
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- виконувати вказівки керівників практики; 

- забезпечувати високу якість виконуваних робіт; 

- зібрати необхідний матеріал для звіту з практики, а також 

 систематично вести щоденник, описуючи виконані роботи. 

Методичні вказівки покликані допомогти студентам у 

проходженні виробничої практики «Практика виробнича зі 

спеціалізації», вони містять теоретичний та практичний матеріал 

змістового модуля, методику виконання звіту з виробничої 

практики, завдання, питання гарантованого рівня знань, 

рекомендовану, базову та допоміжну літературу. 

Уважне вивчення наведеної інформації і схем, опрацьовування 

питань гарантованого рівня знань допоможуть студентам успішно 

справитися з завданнями, складанням заліку з виробничої практики 

зі спеціалізації. 

 

1. Програма виробничої практики та структура 

практики 

 
Місцем проведення практики є виробництва, підприємства, 

організації та установи, фірми, товариства будь-якої форми 

власності, які здійснюють роботу в напрямку географічних 

досліджень, робіт. 

Практика виробнича зі спеціалізації розпочинається з видачі 

документів на проходження її (направлення, щоденника), 

індивідуального завдання здобувачеві, в якому обов’язково 

вказують тему практики, завдання, вихідні дані, перелік питань, що 

розробляються та ілюстрованого матеріалу (рисунки, фото, графіки, 

таблиці, схеми тощо), календарний план виконання практики та 

підготовка звіту  (етапи виконання практики, дати проходження 

етапів, відмітка про виконання). 

За 4 тижні практики студенти описують різну кількість 

дослідницьких об’єктів, майданчиків в їхніх межах, камеральні 

години практики присвячуються оформленню звітної документації, 

обробці зразків, структуризації та написанні звіту, підготовці до 

складання заліку. 

Захист звіту та отримання залікової форми контролю може 

відбуватися на виробництві, підприємстві, організаціях та 

установах. фірмах, товариствах, де проходить практика або на 
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випусковій кафедрі і захищений протягом 10 днів після закінчення 

терміну практики. 

 

Програма та структура виробничої практики 

№ 

з/п 

Назви тем змістових модулів Кількість годин 

Змістовий м дуль 1 

1. Проходження вступного інструктажу 

з охорони праці та отримання 

щоденника перед від’їздом на 

практику 

6 

2. Оформлення документів про прибуття 

на місце проходження практики. 

Інструктаж з охорони праці та техніки 

безпеки на робочому місці. 

  6  

3. Ознайомчі виробничі екскурсії на 

підприємстві, виробництві, 

організації, установі, фірмі, 

товаристві щодо географічних 

досліджень, робіт. 

12 

4. Виробничі екскурсії та робота у 

спеціалізованих підрозділах 

географічного спрямування. 

12 

5. Виробничі екскурсії у лабораторії, 

відділи, сховища, відбору проб тощо. 

12 

6. Збір даних про базу практики, 

характеристика підприємства, 

установи тощо в цілому. 

18 

7. Виконання обов’язків працівника 

виробничого підрозділу на 

підприємстві, в організаціях, 

установах, фірмах, товариствах тощо. 

54 

Разом за змістовим модулем 1 120 

Змістовий модуль 2 

1. Оформлення звіту з практики 34 

2. Захист звіту з практики на 

підприємстві, установі тощо 

10 

3. Захист звіту з практики на кафедрі 16 
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Разом за змістовим модулем 2 60 

Всього 180 

 

2. Оформлення звіту та вимоги до нього 
 

Для того, щоб звіт про практику був виконаний вірно та 

заслуговував високих балів, здобувачу необхідно детально 

ознайомитись з програмою виробничої практики, що наведена 

вище, ретельно розглянути питання, що висвітлюються в кожному 

розділі.   

Матеріал потрібно викладати стисло у зрозумілій формі. В кінці 

кожного розділу обов’язково слід зробити аналіз даного напрямку, 

сформулювати висновки та внести свої пропозиції щодо 

покращення існуючого стану. Кожен новий розділ починається з 

нової сторінки. 

Загальними вимогами до звіту являються:  

- чіткість побудови; 

- логічна послідовність викладення матеріалу; 

- переконливість аргументації; 

- стисливість і точність формулювань, що виключають 

можливість суб’єктивного і неоднозначного тлумачення; 

- конкретність викладення результатів роботи; 

- доведеність висновків і обґрунтованість рекомендацій.  

 Основні редакційні вимоги. Звіт про практику повинен бути 

написаний акуратно або набраний на аркушах формату А-4 (14 шр, 

Тimes New Roman), мати титульну сторінку. Наступна сторінка 

після титульної – зміст звіту, де вказані назви  розділів звіту та 

номера сторінок, з яких вони починаються. 

Схеми, креслення, ескізи і інші графічні матеріали можуть бути 

виконані олівцем, чи за допомогою комп`ютерних програм. Обсяг 

роботи може орієнтовно складати 30 – 40 сторінок рукописного 

тексту. Але бажання автора щодо збільшення обсягу з метою більш 

повного і детального викладу окремих питань не обмежується. 

Сторінки повинні мати поля (незалежно від того рукописний 

текст чи друкований), мм: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє – 1,5 

см, нижнє – 1,5 см. Не допускається вживання загальноприйнятих 

скорочень за винятком таблиць. 
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Числа до десяти за відсутності розмірності (г, т, млн. та ін.) у 

тексті записують словами, а більше десяти – цифрами (10 м2, 20 ˚С, 

1 – 2 кг з розрахунку на 100 кг живої маси тощо). Дроби записують 

тільки цифрами. 

Слід дотримуватись прийнятих скорочень одиниць виміру 

фізичних чи інших величин (мкг, мг, кг, г, ц, т, мм, см, м, км, с, хв., 

год., корм. од., МДж та ін.). 

Усі сторінки (включаючи сторінки з рисунками, таблицями, 

фотографіями) нумеруються по порядку, починаючи з титульної. 

Номер проставляється всередині нижнього поля. 

Основні розділи роботи, за потребою, з метою більш детального, 

систематичного поділу, розділяють на підрозділи і пункти, що 

нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з 

номера розділу і пункту, розділених крапкою. Після номера 

підрозділу чи розділу теж ставиться крапка. Наприклад: 

1.1.- перший підрозділ першого розділу. 

1.1.1 - перший пункт першого підрозділу першого розділу.  

Таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву та номер. 

Далі продовжується текст. Всі таблиці в звіті нумеруються по 

порядку незалежно від розділу, в якому вони знаходяться. Не можна 

починати з таблиці виклад матеріалу розділу, підрозділу чи пункту 

та не слід закінчувати текст таблицею. 

Рисунки. До ілюстрацій відносять: графіки, схеми, діаграми, 

креслення, фотографії. 

 Їх називають рисунками і нумеруючи послідовно арабськими 

цифрами, розміщують на наступній сторінці після першого 

посилання. Номер та назву рисунку записують під ним.  

На одній сторінці можна розміщувати два рисунка без 

порушення черговості нумерації. Розміри рисунків з врахуванням 

ширини полів і підпису (назви) не повинні перевищувати розміри 

аркуша (12 шр, курсив).  

Оформлення списку використаної літератури здійснюється 

згідно ДСТУ. Список використаної літератури складається в 

алфавітному порядку. При посиланні в текстовій частині звіту на 

літературу, в квадратних дужках вказують порядковий номер 

літературного джерела, а при посиланні на рисунок або таблицю, 

вказують в дужках номер рисунка або таблиці.  
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Орієнтовна структура звіту: 

 1. Характеристика підприємства, виробництва, організації, 

установи, фірми, товариства чи господарства практики. 

 2. Технологічна схема підприємства. 

 3. Характеристика підприємства як джерела забруднення водних 

ресурсів (атмосферного повітря, земельних ресурсів, грунтів тощо). 

 4. Вид економічної діяльності підприємства. 

 Висновки. 

 Додатки. 

 Список використаної літератури. 

 

Щоденник практики 

Заповнення щоденника студентом під час проходження 

виробничої практики є обов’язковим та відбувається щоденно. 

Щоденник заповнюється акуратно, в стислій формі, після 

заповнення він разом із звітом по практиці здається на випускову 

кафедру. 

Керівник практики від виробництва у випадку, якщо студент-

практикант зарахований на штатну посаду, до початку роботи має: 

 ознайомити його з основними видами виробничої діяльності 

підприємства; 

 зобов'язати вивчити правила техніки безпеки і охорони 

праці; 

 провести інструктаж та безпосередньо слідкувати за 

дотриманням студентом правил техніки безпеки; 

 несе відповідальність за нещасні випадки, що можуть 

статися з студентом-практикантом, який проходить виробничу 

практику; 

 сприяє безпосередній участі практиканта в роботі 

екологічного підрозділу, а також нормативним умовам 

проходження практики та побуту студента; 

 надає допомогу студентам щодо виконання програми 

практики, самостійних екологічних досліджень; 

 контролює виконання завдань, хід збору необхідних 

матеріалів і ведення щоденника. 
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Лекції, консультації і екскурсії 
У період практики керівники виробництва знайомлять студентів 

з районом, у якому відбувається практика, підприємствами, 

заповідними територіями, проводять з ними бесіди, лекції, 

консультації з географічних питань. охорони природи, 

безвідходних, екологічно чистих технологій тощо. Заняття та 

екскурсії мають проводитись для більш глибокого ознайомлення з 

господарсько-екологічними проблемами регіону та об'єкту 

практики. Студентів також знайомлять з умовами техніки безпеки 

на виробництві, лабораторним обладнанням для виконання певних 

аналізів тощо. 

 

3. Методи оцінювання знань з практики 

 
Для діагностики знань використовується система із 100-

бальною шкалою оцінювання. Поточний контроль знань студенти 

виконують за двома змістовими модулями, від керівника практики 

на підприємстві тощо, а також за результатами захисту 

оформленого звіту і заліку викладачу на кафедрі.  

Поточний контроль знань проводиться оцінюванням 

виконаних польових, камеральних, практичних та самостійних 

робіт. Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань:  

• проведення виробничих екскурсій;  

• опрацювання типових проектів і звітів на виробництві;  

• використання довідкової літератури, нормативної 

документації, галузевих норм тощо; 

• виконання посадових обов’язків на виробництві (наприклад, 

стажера, дублера, лаборанта помічника тощо); 

• 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.  
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Критерії оцінювання звіту 
 

 

Критерії оцінювання практики 

Кількіс

ть 

набрани

х балів 

Оцінк

а за 5-

бальн

ою 

шкало

ю 

Рівень 

компетентн

ості 

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 5 Високий 

(творчий) 

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 практики 

85...89 4 

 

Достатній 

(конструкти

вно-

варіативний

) 

 

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 

74...84 

Студент повністю виконав програму практики; 

звіт 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 

70...73 3 

 

Середній 

(репродукти

вний) 

 

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 

60...69 
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практичні навички, передбачені програмою 

практики 

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 2 Низький 

(рецептивно

продуктивн

ий) 

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
у

м
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 
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Додатки 
Додаток А  

(форма титульної сторінки) 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства 

 та природокористування 

Навчально-науковий інститут водного господарства та 

природооблаштування 

Кафедра геології та гідрології 

 

 

З В І Т 

 

з виробничої практики зі спеціалізації 

на тему: 

 

 

 

 

 

Керівник від підприємства (посада)                     

_______________________                                                                                         

(підпис, прізвище, ініціали) 

 

  М. п. 

________________________ 

Керівник від кафедри (посада)                                                                                                                              

(підпис, прізвище, ініціали)                                                                                        

 

 

                                                               Склав (ла): 

                                                              Студент(ка)___курсу___ групи                                                                                            

___________________________ 

                                                                        (прізвище, ініціали) 

 

Рівне – 2021 
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Додаток Б 

(форма індивідуального завдання, 

 виконується студентом при необхідності) 

 

Національний університет водного господарства  

та природокористування 

Навчально-науковий інститут водного господарства та 

природооблаштування 

Кафедра геології та гідрології 

 

 

Завідувач кафедри 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

      “____” _____________ 2021  р. 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

на виконання виробничої практики студенту 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

1.Тема практики (звіту): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Затверджена директором ННІ ВГП “____”____________ 202_ р. 

 

2.Термін здачі студентом завершеного звіту на кафедру   

 “___”  ____________ 202_  р.                                                                                            

 

3. Вихідні дані до проходження практики: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



 15 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Перелік питань, що розробляються під час  практики: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Перелік ілюстративного матеріалу (таблиці, схеми, графіки): 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Календарний план виконання практики і підготовки звіту: 

 

Етап виконання 

практики 

Дата виконання 

етапу 

Відмітка про  

виконання 

   

   

   

   

   

 

Керівник практики ____________________(                             )                                     

 

7. Завдання до виконання прийняв              (                              )    

 

Дата отримання завдання  “______”  __________________   202_  р. 
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Рекомендована та базова література  

 

1. ДСТУ 3008-95. Документація, звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення. 

2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. 

стандарт України. Вид. офіц. [Чинний від 2007-07-01]. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2007. 47 с.  

3. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. 

стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше ; чинний від 2016-

07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 

4. Фізична географія України : підручник / 3-тє вид., стер. К. : Т-

во «Знання», КОО, 2006. 511 с. 

5. 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. 

 

Допоміжна література 

 

1. Коротун І. М., Коротун Л. К., Коротун С. І. Природні умови та 

ресурси України : навч. посібн. Рівне : Вид-во УДАВГ, 1997. 175 с. 

2. Масляк П. О., Шищенко П. Г. Хрестоматія з географії України. 

К. : Ґенеза, 1994. 448 с. 

3. Величко О. М., Зеркалов Д. В. Екологічний моніторинг. К. : 

Науковий світ, 2001. 205 с. 

4. Гелашвили Д. Б. Экологический мониторинг. Нижний 

Новгород, 2000. 428 с. 

5. Клименко М. О. Моніторинг довкілля. Рівне : УДУВПП, 2004. 

232 с. 

6. Лазебна О. М. Моніторинг навколишнього середовища. 

навчальний посібник. 2-е вид., зі змінами. К. : НПУ ім. 

М. П. Драгоманова, 2013. 181 с. 

7. Кукурудза С. I., Гумницька Н. О., Нижник М. С. Моніторинг 

природних комплексів. Львів : 1995. 144 с. 

8. Мельник А. В., Міллер Г. П. Ландшафтний моніторинг. К. : 

ІСДО, 1993. 152 с. 



 17 

Інформаційні ресурси 

 

1.. Географічний портал «Географіка». URL: 

http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/fizichna_geografija_ukraji

ni/39 

2. Физико-географическое районирование Украинской ССР / Под 

ред. В. П. Попова. К. : Изд-во Киев. ун-та,1968. 683 с. 

3. Інтерактивні карти: 

https://educationpakhomova.blogspot.com/2019/12/blog-

post_11.html?spref=fb&fbclid=IwAR3GL2sivg_ZFaQSXM6EOG5wm

O33neQzzH-ufO72NM-rneGpy49pBFNkv9I 

4. Планета Земля. URL: http://www.myplanet-earth.com. 

5. Информационный портал Excelion. Наука и образование. 

География. URL: http://www.articles.excelion.ru/science/geografy. 

6. Проект Всемирная география. URL: http://www.worldgeo.ru. 
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