
 

Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Кафедра фізичної географії та картографії 
 

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства 
 

 

 

            

 

 

 
 

 

 

 

 Зміни до робочої програми 

навчальної природничо-наукової практики 
 (назва навчальної дисципліни) 

 
рівень вищої освіти        перший (бакалаврський) 

Галузь знань                    10. Природничі науки, 01. Освіта / Педагогіка 

спеціальність                   106. Географія, 014.07. Середня освіта (Географія) 

освітня програма         «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», 

                  «Географія рекреації та туризму», «Картографія, геоінформатика і кадастр»,  

                  «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» 

                   «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»,  

                   «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота» 

 

спеціалізація 

вид дисципліни          обов’язкова 

   

факультет геології, географії, рекреації і туризму 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 / 2020 навчальний рік 



 2 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 

року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби Covid–19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 
наказу по Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна «Про 

продовження дії протиепідемічних заходів  на період карантину» від 25.05.2020 

року та рішення кафедри фізичної географії та картографії від 07.05.2020  та 

04.06.2020 року до робочої програми навчальної природничо-наукової практики 

1курсу в 2019/2020 навчальному році внесено наступні зміни до організації 

проведення:  

 

Розділ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ – проходить дистанційно 

відповідно до розкладу роботи студентів (табл. 1). 
Таблиця 1 

РОЗКЛАД РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ  

соціально-економічного розділу 

навчальної природничо-наукової практики 

з 9 по 14 червня 2020 року 

 

Дата 

 

 

 

Час 

 

Вид роботи та назва об’єктів відвідування 

 

 

9 червня  

2020 р. 

 

 

 

10.00 – 16.00 

 

Обласний спортивний комплекс «Металіст» 

(дистанційно) 

Харківське відділення ПАТ «САН ІнБев 

Україна» (дистанційно) 

Самостійна робота над виконанням 

індивідуального завдання 

10 червня  

2020 р. 

 

 

 

10.00 – 16.00 

 

Музей історії та залізничної техніки Південної 

залізниці (дистанційно) 

Харківський турбінний завод АТ «Турбоатом» 

(дистанційно) 

Самостійна робота над виконанням 

індивідуального завдання 

11 червня  

2020 р. 

 

 

10.00 – 16.00 

 

ПАТ «Харківський тракторний завод» 

(дистанційно) 

Міжнародний аеропорт «Харків» 

(дистанційно) 

Самостійна робота над виконанням 

індивідуального завдання  

12 червня  

2020 р. 

 

10.00 – 16.00 

 

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» 

(дистанційно) 

Металургійний електросталеплавильний завод 

«Інтерпайп Сталь» (дистанційно) 

Самостійна робота над виконанням 

індивідуального завдання 

13 червня   Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF


 3 

2020 р. 10.00 – 16.00 України» (дистанційно) 

Дніпровська ГЕС (дистанційно) 

Самостійна робота над виконанням 

індивідуального завдання 

14 червня  

2020 р. 

 

10.00 – 16.00 

 

Презентація результатів виконання 

індивідуальних завдань (дистанційно). 

Підсумкова контрольна робота (google-форма)  

 Посилання на відео-фрагменти, на яких відображена діяльність вищезгаданих 

підприємств:  

Обласний спортивний комплекс «Металіст» 

https://www.youtube.com/watch?v=4cGjOESfPYo 

https://www.youtube.com/watch?v=7EP3uWYy1Ks 

http://stadiums.at.ua/forum/5-156-1 

https://www.youtube.com/watch?v=1LBcrW8mXdE  

Харківське відділення ПАТ «САН ІнБев Україна» 

https://gx.net.ua/ekonomika/region/vse-chto-vy-hoteli-znat-o-harkovskom-pive-no-boyalis-sprosit-

foto-video.html 

https://mykharkov.info/interesno/kak-v-harkove-varyat-pivo-ekskursiya-na-pivzavod-rogan-foto-

video-25460.html 

Музей історії та залізничної техніки Південної залізниці  

https://zabytki.in.ua/community/d/220-muzei-istoriyi-ta-zaliznichnoyi-tekhniki-pivdennoyi-

zaliznitsi/2 

https://www.youtube.com/watch?v=hJYqQpMcC2o 

Харківський турбінний завод АТ «Турбоатом» 

https://www.youtube.com/watch?v=IrEh_NY6s9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=P69f64QXLms  

 

ПАТ «Харківський тракторний завод» 

https://latifundist.com/kompanii/550-harkovskij-traktornyj-zavod 

https://www.youtube.com/watch?v=cih6Mf72r80 

http://xtz.ua/ru/news/43.html 

https://www.youtube.com/watch?v=imsmVCRGcpc  

Міжнародний аеропорт «Харків» 

https://www.youtube.com/watch?v=PJHZ4wfx2UY 

https://www.youtube.com/watch?v=s-tuXRwE_U4 

https://www.youtube.com/watch?v=sDihzK3mwME 

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» 

https://www.zaporizhstal.com/pidpriyemstvo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=47o5umQaI_4 

https://www.youtube.com/watch?v=E39COgS7urw 

Металургійний електросталеплавильний завод «Інтерпайп Сталь» 

https://interpipe.biz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uo158Ehu9W4 

https://www.youtube.com/watch?v=aHqoyUedMJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=b4tS9_hROOk 

https://www.youtube.com/watch?v=4cGjOESfPYo
https://www.youtube.com/watch?v=7EP3uWYy1Ks
http://stadiums.at.ua/forum/5-156-1
https://www.youtube.com/watch?v=1LBcrW8mXdE
https://gx.net.ua/ekonomika/region/vse-chto-vy-hoteli-znat-o-harkovskom-pive-no-boyalis-sprosit-foto-video.html
https://gx.net.ua/ekonomika/region/vse-chto-vy-hoteli-znat-o-harkovskom-pive-no-boyalis-sprosit-foto-video.html
https://mykharkov.info/interesno/kak-v-harkove-varyat-pivo-ekskursiya-na-pivzavod-rogan-foto-video-25460.html
https://mykharkov.info/interesno/kak-v-harkove-varyat-pivo-ekskursiya-na-pivzavod-rogan-foto-video-25460.html
https://zabytki.in.ua/community/d/220-muzei-istoriyi-ta-zaliznichnoyi-tekhniki-pivdennoyi-zaliznitsi/2
https://zabytki.in.ua/community/d/220-muzei-istoriyi-ta-zaliznichnoyi-tekhniki-pivdennoyi-zaliznitsi/2
https://www.youtube.com/watch?v=hJYqQpMcC2o
https://www.youtube.com/watch?v=IrEh_NY6s9Y
https://www.youtube.com/watch?v=P69f64QXLms
https://latifundist.com/kompanii/550-harkovskij-traktornyj-zavod
https://www.youtube.com/watch?v=cih6Mf72r80
http://xtz.ua/ru/news/43.html
https://www.youtube.com/watch?v=imsmVCRGcpc
https://www.youtube.com/watch?v=PJHZ4wfx2UY
https://www.youtube.com/watch?v=s-tuXRwE_U4
https://www.youtube.com/watch?v=sDihzK3mwME
https://www.zaporizhstal.com/pidpriyemstvo/
https://www.youtube.com/watch?v=47o5umQaI_4
https://www.youtube.com/watch?v=E39COgS7urw
https://interpipe.biz/
https://www.youtube.com/watch?v=uo158Ehu9W4
https://www.youtube.com/watch?v=aHqoyUedMJQ
https://www.youtube.com/watch?v=b4tS9_hROOk
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Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 

http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zIai4N-x0bk 

https://www.youtube.com/watch?v=oqJHh341PHY&feature=emb_logo 

Дніпровська гідроелектростанція імені В.І. Леніна 

https://www.youtube.com/watch?v=5_UbkxA-4lg 

https://www.youtube.com/watch?v=QIO2Ne5H85c 

https://www.youtube.com/watch?v=45o2Fs3JLIk 

 

Студенти мають продивитися відео фрагменти, здійснити пошук 

інформації про об’єкти в мережі інтернет. Побачене та те, про що дізналися з 

інтернет-ресурсів, слід занотувати у щоденник практики.  

 

Розділ 2. ТОПОГРАФІЧНИЙ  та Розділ 3. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ 

– проходить на кафедрі фізичної географії та картографії з навчальними  

виїздами (табл. 5) згідно  графіків роботи (табл. 2, 3, 4).

http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/
https://www.youtube.com/watch?v=zIai4N-x0bk
https://www.youtube.com/watch?v=oqJHh341PHY&feature=emb_logo
http://zounb.zp.ua/resourse/virtvist/ZO/dniproges/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=5_UbkxA-4lg
https://www.youtube.com/watch?v=QIO2Ne5H85c
https://www.youtube.com/watch?v=45o2Fs3JLIk


Таблиця 2 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПРАКТИКИ 

студентів 1 курсу 

факультету геології, географії, рекреації і туризму 

Топографічний розділ 

з 03 серпня по 06 серпня 

 

№ групи/кількість 

осіб 

час  аудиторія Вид діяльності 

1 група (10 осіб) 8:00-14:00 4-68 закріплення теоретичних знань, практичних навичок і умінь, отриманих студентами в 

лекційних курсах, на лабораторних і інших видів аудиторних занять; 

робота з геодезичними інструментами, методами польових досліджень (проведення 

топографічних зйомок місцевості, виконання вимірювань, ведення польових журналів, 

викреслення абрисів тощо) та особливостями виконання камеральних робіт; 

обробка результатів знімань (обрахування відомостей, побудова і оформлення планів, 

профілів, схем); 

прочитання топографічних карт та вирішення за нею задач;  

камеральна обробка результатів топографічних знімань, складання звіту про проходження 

навчальної практики. 

2 група (10 осіб) 14:00-20:00 4-69 

3 група (10 осіб) 8:00-14:00 4-71 

4 група (9 осіб) 14:00-20:00 4-73 
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Таблиця 3 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПРАКТИКИ 

студентів 1 курсу 

факультету геології, географії, рекреації і туризму 

Фізико-географічний розділ 

з 07 серпня по 9 серпня, з 14 серпня по 28 серпня* 

№ групи/кількість 

осіб 

час  аудиторія Вид діяльності 

1 група (10 осіб) 10:00-16:00 4-68 проведення науково-обґрунтованої камеральної обробки результатів спостереження; 

обчислення середніх величин метеопараметрів; вертикальних градієнтів; показників 

сонячної радіації; узагальнення погодних умов за добу, тиждень, місяць; закріплення 

теоретичних знань з організації метеорологічних спостережень, порядку їх проведення, 

запису та обробки результатів, підготовка звітних матеріалів. 

проведення науково-обґрунтованої камеральної обробки емпіричних результатів: 

обчислення витрат води; поперечного перерізу; дебіт джерела; хімічні властивості води; 

визначення характеристики ґрунтів в камеральних умовах; 

ознайомлення з історією геологічного розвитку території та вміння порівнювати з 

сучасною геологічною будовою району практики 

оформлення звіту з польової практики, підготовка до захисту. 

2 група (10 осіб) 10:00-16:00 4-69 

3 група (10 осіб) 10:00-16:00 4-71 

4 група (9 осіб) 10:00-16:00 4-73 

 *22-24 серпня – вихідні та святкові дні 
 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

Таблиця  4  

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПРАКТИКИ 

студентів 1 курсу 

факультету геології, географії, рекреації і туризму 

Метеорологічний розділ 

з 18 серпня по 21 серпня 

 

 
 

№ 

групи/кількість 

осіб 

час  аудиторія Вид діяльності 

1 група (10 осіб) 8:00-14:00 метеомайданчик Інструктаж з техніки безпеки під час проведення метеорологічних вимірювань, 

призначення та обладнання метеомайданчику, побудова схеми-плану 

метеорологічного майданчика, вивчення фізико-географічних умов його 

розташування, характеру навколишньої місцевості, висновок щодо 

репрезентативності вимірювань. Вимірювання основних показників стану 

прилеглого шару повітря, побудова графіків добової зміни даних, розрахунок 

середніх значень за добу. Мікрокліматичні дослідження на висоті 0,5 та 2,0 м, 

вимірювання температури повітря та вологості, характеристик вітру, обчислення 

вертикальних градієнтів.  Вимірювання видів сонячної радіації, побудова графіків 

добової зміни показників. Обробки результатів спостережень, підготовка звітного 

матеріалу.   

2 група (10 осіб) 14:00-20:00 метеомайданчик 

3 група (10 осіб) 8:00-14:00 аудиторія 

метеостанції 

4 група (9 осіб) 14:00-20:00 аудиторія 

метеостанції 

 
 

 

 



Таблиця 5 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПРАКТИКИ 

студентів 1 курсу 

факультету геології, географії, рекреації і туризму 

Навчальні виїзди 

10 серпня, 11 серпня, 12 серпня, 13 серпня 

 

10 серпня (понеділок) 

Маршрут : м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна (майдан Свободи, 4) – Зміївський район 

Харківської області) - м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна (майдан Свободи, 4). 

 

Час № групи / кількість осіб Вид діяльності 

8:00 1 група (39 осіб – за кількістю 

місць в автобусі) 

Виїзд з ХНУ ім. В.Н. Каразіна (пл. 

Свободи, 4). 

Ґрунтознавчі, біогеографічні, гідрологічні 

та  геоморфологічні дослідження, збір 

матеріалів для камеральної обробки. 

 

 

 

10:00-12:00 

І група (10 осіб) 

ІІ група (10 осіб) 

ІІІ (10 осіб) 

ІV (9 осіб) 

12:30-13:30 Обідня перерва (із дотриманням санітарно-гігієнічних умов на період адаптивного 

карантину)  

 

 

 

14:00-16:00 

 

ІV (9 осіб) Ґрунтознавчі, біогеографічні, гідрологічні 

та  геоморфологічні дослідження, збір 

матеріалів для камеральної обробки. 

Виїзд Зміївський район Харківської 

області. 

ІІІ (10 осіб) 

ІІ група (10 осіб) 

І група (10 осіб) 

16:00 1 група (39 осіб – за кількістю 

місць в автобусі) 

 

 

 

 

11 серпня (вівторок) 

Маршрут : м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна (майдан Свободи, 4)  – Зміївський район, с. 

Задонецьке (озеро Біле), Коропові Хутори, Козача гора - м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

(майдан Свободи, 4). 

 

Час № групи / кількість осіб Вид діяльності 

8:00 1 група (39 осіб – за кількістю 

місць в автобусі) 

Виїзд з ХНУ ім. В.Н. Каразіна (пл. 

Свободи, 4). 

Ґрунтознавчі, біогеографічні, гідрологічні 

та  геоморфологічні дослідження, збір 

 

 

І група (10 осіб) 

ІІ група (10 осіб) 
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10:00-12:00 

ІІІ (10 осіб) матеріалів для камеральної обробки. 

 

  

ІV (9 осіб) 

12:30-14:00 Обідня перерва (із дотриманням санітарно-гігієнічних умов на період адаптивного 

карантину) 

 

 

 

14:00-16:00 

 

ІІІ (10 осіб) Ґрунтознавчі, біогеографічні, гідрологічні 

та  геоморфологічні дослідження, збір 

матеріалів для камеральної обробки. 

Виїзд Зміївський район Харківської 

області. 

ІV (9 осіб) 

І група (10 осіб) 

ІІ група (10 осіб) 

16:00 1 група (39 осіб – за кількістю 

місць в автобусі) 

 

12 серпня (середа) 

Маршрут : м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна (майдан Свободи, 4) – Зміївський район 

Харківської області) - м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна (майдан Свободи, 4). 

Час № групи / кількість осіб Вид діяльності 

8:00 1 група (39 осіб – за кількістю 

місць в автобусі) 

Виїзд з ХНУ ім. В.Н. Каразіна (пл. 

Свободи, 4) 
Ґрунтознавчі, біогеографічні, гідрологічні 

та  геоморфологічні дослідження, збір 

матеріалів для камеральної обробки. 

  

 

 

 

10:00-12:00 

І група (10 осіб) 

ІІ група (10 осіб) 

ІІІ (10 осіб) 

ІV (9 осіб) 

12:30-14:00 Обідня перерва (із дотриманням санітарно-гігієнічних умов на період адаптивного 

карантину) 

 

 

 

14:00-16:00 

 

ІV (9 осіб) Ґрунтознавчі, біогеографічні, гідрологічні 

та  геоморфологічні дослідження, збір 

матеріалів для камеральної обробки. 

Виїзд Зміївський район Харківської 

області. 

ІІІ (10 осіб) 

ІІ група (10 осіб) 

І група (10 осіб) 

16:00 1 група (39 осіб – за кількістю 

місць в автобусі) 

 

13 серпня (четвер) 

Маршрут : м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна (майдан Свободи, 4)  – Зміївський район, м. Зміїв 

(р. Сіверський Донець в районі Змійових гір), смт Слобожанське (оз. Лиман) – м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна (майдан Свободи, 4). 

Час № групи / кількість осіб Вид діяльності 

8:00 1 група (39 осіб – за кількістю 

місць в автобусі) 

Виїзд з ХНУ ім. В.Н. Каразіна (пл. 

Свободи, 4) 
Ґрунтознавчі, біогеографічні, гідрологічні 

та  геоморфологічні дослідження, збір 

матеріалів для камеральної обробки. 

  

 

 

 

10:00-12:00 

 

І група (10 осіб) 

ІІ група (10 осіб) 

ІІІ (10 осіб) 

ІV (9 осіб) 
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12:30-14:00 Обідня перерва (із дотриманням санітарно-гігієнічних умов на період адаптивного 

карантину) 

 

 

 

14:00-16:00 

 

ІІІ (10 осіб) Ґрунтознавчі, біогеографічні, гідрологічні 

та  геоморфологічні дослідження, збір 

матеріалів для камеральної обробки. 

Виїзд Зміївський район Харківської 

області. 

ІV (9 осіб) 

І група (10 осіб) 

ІІ група (10 осіб) 

16:00 1 група (39 осіб – за кількістю 

місць в автобусі) 

 

 

  

Під час кожного етапу практики звітування здійснюється у вигляді 

щоденника практики, індивідуального звіту, групового звіту, підсумкового 

тестового контролю відповідно до робочої програми навчальної науково-

природничої практики. 


