
НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ 

 

У системі професійної підготовки майбутніх вчителів 

географії важливою складовою навчально-виховного 

процесу виступають навчальні практики, які є його 

продовженням за межами університетської аудиторії та 

забезпечують безперервність і послідовність формування 

умінь та навичок, професійне становлення майбутніх 

педагогів.  

Перелік навчальних практик спеціальності 

014.07 Середня освіта (Географія) І рівня (бакалаврського) вищої освіти 

 

Навчальна практика Семестр Тижні 
Кількість 

кредитів 

ЕСТS 

Геологія 2 1 1,5 

Метеорологія і кліматологія 2 1 1,5 

Картографія з основами топографії 2 1 1,5 

Гідрологія 2 1 1,5 

Геоморфологія 4 1 1,5 

Комплексна економіко-географічна 

практика 

6 
1 1,5 

Комплексна фізико-географічна 

(ландшафтна) практика 

6 
1 1,5 

 

Базами для проведення навчальних практик є: 

 ННЦ «Синевир» (с. Колочава Закарпатська обл.) – має необхідні умови для 

проведення практик з геології, геоморфології, картографії з основами 

топографії, метеорології і кліматології, комплексної фізико-географічної 

(ландшафтної) практики; 

 Росинсько-Тікичський мегаблок Українського щита – має необхідні умови 

для проведення практик з геології та геоморфології; 

 Коростишівський кар'єр (м. Коростишів Житомирської обл.); 

 ПАТ «Богуславський кар’єр» (м. Богуслав Київської обл.); 

 Корсунь-Шевченківський гранітний каньйон (м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської обл.); 



 Національний природний парк «Голосіївський» (м. Київ); 

 Національний природничий музей НАН України (м. Київ); 

 Геологічний музей «Музей коштовного і декоративного каміння» (смт. 

Хорошів Житомирської обл.); 

 Геологічний музей КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ); 

 Український гідрометеорологічний інститут; 

 ПАТ Ветропак Гостомельский Склозавод (смт. Гостомель Київської обл.); 

 ТОВ «Інтер-Норм» (м. Княжичі Київської обл.); 

 ПрАТ «Оболонь» (м. Київ); 

 ДАХК «Артем» (м. Київ); 

 Київський картонно-паперовий комбінат (м. Обухів Київської обл.); 

 ТОВ «Фармацевтичний завод „Біофарма“» (м. Біла Церква Київської обл.);  

 ТОВ Білоцерківський завод «ТРІБО» (м. Біла Церква Київської обл.); 

 Акціонерне товариство «Житомирський маслозавод» — компанія «Рудь» 

(м. Житомир); 

 музей Національної телекомпанії України (м. Київ); 

 Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас (смт Клавдієво-Тарасове 

Київської обл.); 

 Національний музей народної архітектури та побуту України (с. Пирогів 

Київської обл.). 


