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ВСТУП 

«ННааввччааллььннаа  ппррааккттииккаа  11..  ППооллььоовваа  ккооммппллееккссннаа  ппррииррооддннииччоо--ггееооггррааффііччннаа  ттаа  

ттооппооггееооддееззииччннаа»»  є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Управління 

та екологія водних ресурсів» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеню 

бакалавра за спеціальністю 103-«Науки про землю» галузі знань – 10 Природничі науки. 

Термін проходження практики – 180 годин протягом шістьох тижнів. Практика складається з 

5 частин: гідрологічні дослідження, метеорологічні дослідження, ґрунтознавчі дослідження, 

геологічні дослідження та топогеодезичні дослідження. 

Складова частина «Геологічні дослідження» дисципліни «ННааввччааллььннаа  ппррааккттииккаа  11..  

ППооллььоовваа  ккооммппллееккссннаа  ппррииррооддннииччоо--ггееооггррааффііччннаа  ттаа  ттооппооггееооддееззииччннаа»»  для студентів-гідрологів 1-

го курсу проводиться на базі Канівського природного заповідника. Термін проходження 

практики – 30 годин протягом одного тижня. 

1. Мета навчальної практики. Навчальна практика «Геологічні дослідження» 

орієнтована на закріплення і поглиблення знань студентів про сучасні та давні геологічні 

процеси, що отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Геологія», на оволодіння 

елементарними прийомами проведення польових геологічних досліджень. Мета практики: на 

прикладі конкретної території - району Канівських дислокацій -  ознайомити студентів  із  

особливостями їх геологічної будови, виявити прояви сучасних екзогенних процесів та 

з’ясувати роль ендогенних процесів у розвитку цієї території, а також зростаючої ролі 

антропогенного навантаження на геологічне середовище. Особлива увага зосереджена також 

на визначенні ролі геологічної основи у формуванні гідрографічної мережі та гідрологічного 

режиму території. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: успішне опанування 

навчальної дисципліни «Геологія загальна та історична».  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна практика складається з трьох етапів: 

1) ознайомчо-підготовчого; 2) основного - маршрутного; 3) заключного. Кожний день 

основного етапу передбачає здійснення  польових маршрутів, які, як правило, проводяться у 

першій половині дня, та камеральної частини, під час якої проводиться обробка та 

систематизація зібраного матеріалу та підготовка матеріалів для написання звіту, що 

здійснюється у другій половині робочого дня.  

Практика обов’язково розпочинається інструктажем щодо форми одягу, спорядження 

та техніки безпеки при проходженні геологічних маршрутів. Обов’язковим елементом 

кожного маршруту є лекція, в якій окреслюються головні питання, які будуть проілюстровані 

у подальшому маршруті. 

Геологічні маршрути здійснюються пішки в радіальних від заповідника напрямках та 

на автобусі до віддалених геологічних об’єктів. Маршрути поділяються на оглядові (по 

вододілах та вздовж ярів) та детальні (по днищах ярів та вхрест їхнього простягання).  

 

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів застосовувати теоретичні знання та 

сформувати методичні навички для здійснення польових досліджень, спрямованих на 

отримання якісної інформації про геологічну будову конкретної території. Проведення 

геологічної практики передбачає виконання наступних завдань: 

 Ознайомлення з літературними та картографічними джерелами стосовно історії 

вивчення території; 

 Проведення польових геологічних досліджень у вигляді серії геологічних 

маршрутів з метою оволодіння навичками опису геологічних точок спостережень 

та відслонень гірських порід; 

 Оволодіння навичками відбору зразків гірських порід, палеонтологічного та 

археологічного матеріалу, їх подальшої ідентифікації; 

 Оволодіння навичками розпізнавання у польових умовах форм рельєфу різного 

генезису та сингенетичних відкладів за відповідними індикаційними ознаками; 



 Складання макету стратиграфічної колонки території дослідження з 

використанням відібраних зразків гірських порід; 

 Аналіз різночасових картографічних матеріалів та матеріалів аерокосмічної 

зйомки з метою виявлення динаміки екзогенних процесів 

 

5. Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, галузь 10 – Природничі науки, спеціальність 103 – Науки про Землю), дисципліна 

забезпечує набуття студентами наступних загальних та фахових компетентностей: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (К03).  

 Здатність працювати в команді (К09).  

 Навички забезпечення безпеки життєдіяльності (К10).  

 Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних 

методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах (К15).  

 Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: 

від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання (К18.). 

 Здатність самостійно досліджувати природні матеріали (у відповідності до 

спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і 

звітувати про результати (К20).  

 Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності 

(К21).  
 

6. Результати навчання за дисципліною:  
 

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

та відповідальність

)  

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання   

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 Стратиграфію дочетвертинних 

відкладів району проходження 

практики; 

лекція, польові 

маршрути, 

камеральні роботи 

  

 

 

 

опитування в 

усній формі 

До 5% 

1.2 Генетичні типи та стратиграфію 

четвертинних відкладів, особливості 

їх поширення; 

до 5% 

1.3 Загальні риси тектонічної будови 

території та їх зв’язок з рельєфом та 

гідрографією території; 

до 5% 

1.4 Основні гіпотези походження 

Канівських дислокацій; 
до 5% 

1.5 Історію розвитку палеогеографічних 

умов; 
до 5% 

1.6 Закономірності локалізації та прояву 

сучасних процесів, їх вплив на 

господарювання 

до 5% 

1.7 Порядок роботи на геологічних точках 

спостереження та відслоненнях 

гірських порід. 

польові маршрути  до 10% 

2.1 
Пояснювати можливі механізми 

походження тектонічних дислокацій 

подібного типу; 

лекції, камеральні 

роботи  

виконання 

практичних 

завдань під час 

проходження 

до 8% 

2.2 Ідентифікувати у польових умовах польові маршрути до 8% 

                                                             
  



дочетвертинні та четвертинні 

відклади; 

маршрутів 

2.3 Розпізнавати прояви та оцінювати 

активність геологічних процесів у 

рельєфі земної поверхні; 

польові маршрути  до 8% 

2.4 Описувати геологічні точки 

спостережень та відслонення гірських 

порід; відбирати зразки гірських порід 

та скам’янілостей. 

польові маршрути  до 8% 

2.5 Визначати елементи залягання верств 

гірських порід за допомогою 

гірничого компасу; 

польові маршрути  до 8% 

3.1 Презентувати отримані результати за 

допомогою сучасних технічних 

засобів 

підготовка 

заключного звіту  

 

 

Захист 

заключного 

звіту, усне 

опитування  

до 10% 

4.1 Популяризувати знання про 

важливість вивчення рельєфу земної 

поверхні як структурофомуючого 

елементу ландшафту  

лекції, польові 

маршрути, 

камеральні роботи 

до 3% 

4.2 
Мотивувати та заохочувати 

необхідність досліджувати геологічну 

будову та рельєф з метою їх 

урахування для інженерного освоєння 

територій 

лекція, практичні 

заняття  
до 7% 

 

7. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 
Результати навчання дисципліни (код) 

 

Програмні  

результати навчання (назва) 

1. 2. 3. 4. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 1 2 

ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію в області наук про Землю.  

+ + + + + + + + + +      

ПР05. Вміти проводити польові та 

лабораторні дослідження.  
       + + + + +    

ПР08. Обґрунтовувати вибір та 

використовувати польові та лабораторні 

методи для аналізу природних та 

антропогенних систем і об’єктів.  

       + + + + + + + + 

ПР11. Впорядковувати і узагальнювати 

матеріали польових та лабораторних 

досліджень. 

+ + + + + + + + + +      

ПР14. Брати участь у розробці проектів і 

практичних рекомендацій в галузі наук 

про Землю.  

     +       + + + 

ПР15. Уміти обирати оптимальні методи 

та інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору та обробки 

даних. 

            + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

8. Схема формування оцінки: 

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами проходження маршрутно-польової та експедиційної частин практики та участі 



у камеральних роботах, зокрема у підготовці, оформленні та захисті підсумкового звіту 

(диференційованого заліку). 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така: 

1. результати навчання – 1 (знання РН 1.1-1.7) – до 40%; 

2. результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.5) - до 40%; 

3. результати навчання – 3 (комунікація) - до 10% 

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.2) - до 10%. 

8.1. Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання: кількість балів, що отримує студент протягом терміну 

проходження практики, є сумою балів, що були отримані при оцінюванні: 1) усних 

відповідей та виконанні практичних завдань під час маршрутів; 2) виконанні камеральних 

робіт 3) участі у підготовці та оформленні звіту.  

 

Оцінювання за формами контролю: 

Форми контролю Кількість балів 

мінімальна максимальна 

Усне опитування та оцінювання практичних завдань 8 балів 15 балів 

Оцінка за виконання камеральних робіт 15 балів 25 балів 

Оцінка за участь у підготовці та оформленні звіту 10 балів 20 балів 

 

- підсумкове оцінювання складової частини «Гідрологічні дослідження» 

дисципліни «ННааввччааллььннаа  ппррааккттииккаа  11..  ППооллььоовваа  ккооммппллееккссннаа  ппррииррооддннииччоо--ггееооггррааффііччннаа  ттаа  

ттооппооггееооддееззииччннаа»»   у формі заліку відбувається у вигляді захисту підсумкового звіту. 

Максимальна кількість балів, отримана на заліку – 40 балів, мінімальна кількість балів, що 

додаються до поточних – 27 балів. 

- умови допуску до заліку: студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж 

критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, до складання заліку не допускаються. 

Рекомендований мінімум для допуску – 33 бали.  

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Поточне оцінювання Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 33 27 60 

Максимум 60 40 100 

 

Оскільки дисципліна «ННааввччааллььннаа  ппррааккттииккаа  11..  ППооллььоовваа  ккооммппллееккссннаа  ппррииррооддннииччоо--

ггееооггррааффііччннаа  ттаа  ттооппооггееооддееззииччннаа»»   складається з 5 частин, то підсумкова оцінка є 

середньо арифметичним з оцінок кожної зі складових частин дисципліни. 

 

Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 

процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію 

наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 

8.2. Організація оцінювання: опитування в усній формі та/або оцінювання 

практичних завдань проводиться під час польових маршрутів. Захист заключного 

звіту відбувається в останній день практики і включає доповідь за розділом звіту, 

який готував студент, та відповіді на запитання.  

Студенти, які за поточне оцінювання отримали кількість балів від 20 до 33, під час 



заліку отримують додаткове практичне завдання. У випадку відсутності студента з поважних 

причин відпрацювання запланованих програмою видів робіт здійснюється у відповідності до 

«Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі 

організації навчального процесу». 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

Звіт складає бригада з 5-6 осіб за встановленим планом. Звіт містить текст із 

включенням рисунків, схем, таблиць прикладів опису відслонень, завершується списком 

використаних джерел. Обов’язковою вимогою при написанні звіту є використання 

топографічної, геологічної карт, а також аерофото-і космічних матеріалів. 

 

Орієнтовний план звіту з геологічної практики. 

Вступ. 

1. Історія геологічного вивчення Канівських дислокацій.  

2. Тектонічна позиція території Канівських дислокацій. 

3. Геологічна будова: 

3.1. Стратиграфія дочетвертинних відкладів. 

3.2. Стратиграфія та генетичні типи четвертинних відкладів. 

4. Гіпотези походження Канівських дислокацій. 

5. Сучасні екзогенні процеси та форми рельєфу. 

6. Методика проведення польових геологічних досліджень  

Висновки. 

Список використаних джерел. 

 

Кожна бригада додає до звіту графічний та ілюстративний матеріал: 1) зведену 

стратиграфічну колонку; 2) геолого-геоморфологічні профілі; 3) польові щоденники; 4) 

малюнки, схеми, фотографії. 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№  

Назва заняття 

Кількість годин 

Польові 

маршрути 

Камеральні 

роботи 

1 Маршрут 1. Заповідник - Мар’їна гора – Велике 

Скіфське городище – заплава правого берегу р. Дніпро. 

Оглядовий маршрут по території Канівських 

дислокацій 

4 2 

2 Маршрут 2. Заповідник – Велике Скіфське городище - 

Яр Меланчин Потік – с. Монастирок – Заповідник. 

Вивчення геологічної будови правого дислокованого 

берегу долини р. Дніпра на прикладі відслонень 

гірських порід до четвертинного віку,  з’ясування 

особливостей перебігу сучасних екзогенних процесів 

на території дослідження. 

4 2 



3 Маршрут 3. Заповідник – с. Межиріч – гирло 

Лупининого яру (х. Хмільна) – гирло Хмілянського яру 

(х. Хмільна) – Заповідник. Ознайомлення із методикою 

проведення геологічних робіт на геоархеологічних 

пам’ятках та вивчення плейстоценових відкладів. 

4 3 

4 Маршрут 4. Заповідник – 5-км автошляху Канів – Київ 

– верхів’я Костянецького яру – спуск до його днища та 

підйом по схилу – Заповідник. Аналіз динаміки 

розвитку яружної системи; відпрацювання прийомів 

визначення елементів залягання моноклінального шару 

4 2 

5 Маршрут 5. Заповідник – с. Келеберда (заплава р. 

Дніпро) – с. Прохорівка (1 надзаплавна тераса р. 

Дніпро) – Заповідник. Ознайомлення із геологічною та 

геоморфологічною будовою долини р. Дніпро 

4 2 

 ВСЬОГО  30 годин* 

 
*Послідовність маршрутів, а також розподіл годин між польовою та камеральною 

частинами практики може варіювати в залежності від погодних умов та наявності транспортних 

засобів. 

 

 Стислий опис польових маршрутів. 

Маршрут 1. Заповідник - Мар’їна гора – Велике Скіфське городище – заплава 

правого берегу р. Дніпро. Оглядовий маршрут по найвищих та найвідкритіших точках 

високого правого схилу долини Дніпра, звідки відкривається краєвид низовинної 

лівобережної частини Канівського Придніпров’я. Метою маршруту є озайомлення із 

зовнішніми рисами території проходження парктики, де виразно простежується 

гіпсометричний і морфологічний контраст правобережної та лівобережної частини, які 

представлені різними геолого-тектонічними структурами. Проводиться вступна лекція, під 

час якої в загальних рисах розглядається історія вивчення району Канівських дислокацій, 

загальні риси її геологічної і тектонічної будови. Частина лекції присвячена методичним 

питанням проведення польових геологічних маршрутів. 

Маршрут 2. Заповідник – Велике Скіфське городище - Яр Меланчин Потік – с. 

Монастирок – Заповідник. Мета маршруту – вивчення геологічної будови правого 

дислокованого берегу долини р. Дніпра на прикладі відслонень гірських порід до 

четвертинного віку,  з’ясування особливостей перебігу сучасних екзогенних процесів на 

території дослідження. У маршруті проводиться вивчення палеогенових відкладів канівської 

світи, крейдових відкладів сеноманського ярусу та шару Виржиківського, юрських відкладів 

келовейського та батського ярусів. Звертається увага на морфологічні риси різних частин яру 

та їх залежність від конкретних геологічних умов (вервицеподібна форма, характер схилів 

поява постійного водотоку тощо). Проводиться інструктаж про порядок опису відслонень та 

правила відбору зразків гірських порід та палеонтологічних решток. Виявляються складчасті 

дислокації та проводиться визначення морфологічних елементів складки. Вивчаються прояви 

сучасних та давніх гравітаційних процесів (зсувів), з’ясовуються чинники та умови їх 

утворення, вплив антропогенних трансформацій. 

Маршрут 3. Заповідник – с. Межиріч – гирло Лупининого яру (х. Хмільна) – 

гирло Хмілянського яру (х. Хмільна) – Заповідник. Перша частина маршруту – екскурсія 

на пізньопалеолітичну стоянку (с. Межиріч), де проводяться геоархеологічні роботи. 

Проводиться лекція по історії дослідження цієї геоархеологічної пам’ятки міжнародного 

значення, ознайомлення із методикою проведення розкопок та отримання геоархеологічної 

інформації, з’ясування палеогеографічних умов проживання давньої людини на основі 

інтерпретації археологічних аретфактів. Друга частина маршруту має на меті вивчення 

плейстоценових відкладів  - лесових порід та валунних суглинків льодовикової морени, 



воннольодовикових відкладів та балкового алювію у відслоненнях Лупининого та 

Хмілянського ярів. Наводиться характеристика плейстоценової історії розвитку Канівського 

Придніпров’я. Особлива увага звертається на вираженість у відслоненнях молодих відкладів 

невеликих розривних та складчастих порушень, що свідчить про значну тектонічну 

активність цього району, а також на різноманітні прояви діяльності тимчасових руслових та 

неруслових потоків. 

Маршрут 4. Заповідник – 5-км автошляху Канів – Київ – верхів’я Костянецького 

яру – спуск до його днища та підйом по схилу – Заповідник. Маршрут пролягає до одного 

з найбільших ярів Канівського Придніпров’я. Перед спуском до днища яру проводиться 

ознайомлення студентів із гіпсометричними, морфологічними, геологічними 

характеристиками системи Костянецьких ярів. Звертається увага на протиерозійні заходи, які  

застосовані тут з метою запобігання регресивної ерозії. Аналізуються динаміка розвитку 

яружної системи на основі аерофотознімків та космічних знімків з часовим інтервалом 40 

років. У відслоненнях яру вивчаються відклади лесової та льодовикової формації, відклади 

канівського та бучацького ярусів палеогену, крейдові та юрські відклади. На прикладі 

відслонення відкладів сеноманського ярусу пояснюються основні прийоми визначення 

елементів залягання моноклінальногго шару за допомогою гірничого компасу.  

Маршрут 5. Заповідник – с. Келеберда (заплава р. Дніпро) – с. Прохорівка (1 

надзаплавна тераса р. Дніпро) – Заповідник. Мета маршруту – ознайомити студентів із 

геологічною та геоморфологічною будовою долини р. Дніпро. На одній із точок 

спостереження на околиці с. Прохорівка проводиться лекція про особливості правобережної 

та лівобережної частин долини Дніпра, демонструється схема будови терасового комплексу, 

визначається місцерозташування заплави, та чотирьох терас на геоморфологічній та 

топографічній карті. Звертається увага на особливості сучасного господарського 

використання території заплави та терасових поверхонь. Далі досліджується будова 

заплавного комплексу та розрізи алювіальних відкладів. Визначаються основні фації алювію 

та їх основні індикаційні ознаки, замальовуються типи шаруватості відкладів. Під час 

дослідження поверхні терас та заплави звертається увага на поширення і морфологічні 

ознаки еолових та суфозійно-просадкових форм рельєфу. 
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