
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до робочої програми навчальної дисципліни 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА  
(назва навчальної дисципліни) 

 
 

рівень вищої освіти   перший (бакалаврський)   
(шифр, назва спеціальності) 

галузь знань   10. Природничі науки 
(шифр, назва спеціалізації) 

спеціальність   106. Географія   
 

освітні програми   Географія 
 

спеціалізація   Географія 
 

вид дисципліни  обов’язкова  
 

факультет    геології, географії, рекреації і туризму 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 / 2020 навчальний рік 



 Відповідно до Наказу по Харківському національному університету імені 

В.Н. Каразіна «Про заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» від 17.03.2020 року та рішення кафедри фізичної 

географії та картографії від 07.05.2020 року до робочої програми Виробничої практики 3 

курсу в 2019/2020 навчальному році внесено наступні зміни: 

1. Основні завдання проходження виробничої практики: 

• ознайомлення з виробничими, науковими та освітніми установами, організаціями, 

підприємствами географічної та картографічної галузей м. Харків у дистанційному режимі;  

• ознайомлення з туристично-рекреаційним потенціалом міста (області), де проходить 

практика, у дистанційному режимі; 

• здобуття нових вмінь і навичок за спеціальністю шляхом дистанційної участі в роботі 

кафедри фізичної географії та картографії;  

• збір матеріалу для виконання індивідуального науково-дослідного завдання, зокрема в 

електронних бібліотеках, архівах, фондах кафедри фізичної географії та картографії, мережі 

Інтернет та шляхом онлайн-консультацій зі спеціалістами певного напряму.  

2. Зміст виробничої практики включає наступні розділи та теми: 

 Розділ 1. Робота в профільних установах 

 Тема 1. Виробничі, наукові та освітні установи, організації, підприємства географічної 

та картографічної галузей міста Харків 

 Зміст: робота студентів на кафедрі фізичної географії та картографії з дистанційним 

ознайомленням з профільними підприємствами, установами, закладами м. Харкова 

(гідрометеорологічними, геоекологічними, топографо-геодезичними, картографічними, 

туристичними, освітніми, управлінськими та іншими). Дистанційне ознайомлення з 

туристично-рекреаційним потенціалом міста Харкова (Харківської області).  

 Тема 2. Робота на базі проходження практики 

 Зміст: робота студентів на кафедрі фізичної географії та картографії, включаючи збір 

матеріалу для виконання індивідуального науково-дослідного завдання. 

 Розділ 2. Робота в електронних бібліотеках, фондах та архівах  

 Тема 3. Ознайомлення з провідними бібліотеками міста Харків 

 Зміст: робота студентів у дистанційному режимі в електронних бібліотеках, архівах, 

фондах кафедри фізичної географії та картографії, мережі Інтернет, Центральній науковій 

бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна тощо. Написання 

огляду літератури за темою науково-дослідної роботи студента, виконання індивідуального 

науково-дослідного завдання від наукового керівника. 

 



3. Вимоги до звіту з виробничої практики 

Звіт з виробничої практики повинен включати наступні розділи: 

• Вступ; 

• Характеристика профільних підприємств м. Харкова; 

• Опис кафедри фізичної географії та картографії та її філій; 

• Огляд літератури за темою науково-дослідної роботи студента, виконання 

індивідуального завдання від наукового керівника (мінімум 30 сторінок); 

• Висновки; 

• Список використаних джерел (мінімум 50 джерел). 

 Також студенти зобов’язані надати щоденник практики, який є документальним 

підтвердженням роботи студента на кафедрі фізичної географії та картографії (з відгуком, 

оцінкою, підписом керівника від установи, печаткою). 

4. Підбиття підсумків виробничої практики 

 Підсумкові матеріали подаються студентами у вигляді індивідуального письмового 

звіту та індивідуального щоденника. Зміст і перелік звітної документації визначаються 

кафедрою фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. 

 Підсумки виробничої практики підводяться на онлайн-конференції, на якій мають 

бути присутні у дистанційному форматі всі студенти та керівники практики від 

університету. Студенти виступають з індивідуальними звітами, які супроводжуються 

презентацією, та захищають результати проходження практики. Звітну документацію 

студенти спочатку надсилають в електронному вигляді, а після завершення карантину – у 

паперовому вигляді здають на зберігання на кафедру фізичної географії та картографії  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

5. Критерії оцінювання результатів виробничої практики 

       Критерії оцінювання розробляють викладачі кафедри фізичної географії та картографії  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. При цьому враховуються: 

якість роботи практиканта під час практики, повнота звітної документації, захист звіту. 

Загальна сума балів, яку може отримати студент за проходження виробничої практики – 

100 балів. За окремий вид робіт можна набрати максимально такі бали:  

Структура звітності К-сть 

балів 

Відповідальний за оцінку 

Тема 1. Відвідування профільних 

підприємств м. Харкова 

10 керівники практики від 

університету 



Тема 2. Робота на базі проходження 

практики  

10 керівники практики від 

університету 

Тема 3. Огляд літератури за темою 

науково-дослідної роботи 

40 наукові керівники студентів від 

кафедри 

Написання звіту з виробничої 

практики та його захист (залікова 

робота): 

40 керівники практики від 

університету, наукові керівники 

студентів від кафедри 

- Оформлення щоденника практики (що 

є документальним підтвердженням 

роботи студента на кафедрі) 

5 керівники практики від 

університету 

- Оформлення підрозділів звіту 

виробничої практики, що включають 

огляд літератури (обсяг не менше 30 

стор.) 

10 наукові керівники студентів від 

кафедри 

- Загальне оформлення звіту 

(оформлення звіту має відповідати 

вимогам до оформлення наукових 

робіт) 

5 керівники практики від 

університету 

- Захист практики (усна доповідь 

студента та відповіді на запитання) 

20 керівники практики від 

університету, наукові керівники 

студентів від кафедри 

Усього 100  

 

 

 

 

 

 

 


