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ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ 

З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УМОВАХ КРИМУ
Стецишин М.М. - к. екоп. наук, доц.,
Непша О. В. - асистент,

4 Іванова В.М. -  асистент
Мелітопольський державний педагогічний 
університет

Комплексна польова практика з фізичної географії є невід’ємною і досить 
важливою складовою частиною учбового процесу. Вона є продовженням 
аудиторних занять — лекційним курсом, практичними та семінарськими 
заняттями і тісно з ними взаємозв’язана. Під час комплексної польової 
практики з фізичної географії проходить закріплення теоретичних знань, 
практичних вмінь та навичок, закріплюється уміння виявляти та аналізувати 
причинно-наслідкові зв’язки між різними процесами та явищами, 
компонентами природи, природою і господарською діяльністю людей, 
оволодіння методами польових досліджень (збирання фактичного матеріалу, 
його систематизація та узагальнення), які є базою для вивчення наступних
фізико-географічних, економіко-географічних та методичних дисциплін.

Вказана практика з фізичної географії є заключною в системі фізико- 
географічних практик і тому має вкрай важливе значення як підсумкова 
практика з природничих дисциплін, які студенти отримали під час польових 
практик з геології, геоморфології, гідрології, метеорологія, географії грунтів, 
біогеографії та ін. у різних ландшафтно-географічних умовах. Тому й вибір 
місця проведення практики має дуже велике значення. Різноманітні геологічні, 
стратиграфічні, рельєфні, рослинні та інші угруповання можна найбільш повно 
показати в умовах Криму. Регіон представлений різноманітними за 
морфогенетичними особливостями ландшафтними комплексами різних рангів. 
Вони яскраво характеризують як широтну зональність, так і висотну поясність, 
надають уявлення про велике різноманіття природно-територіальних 
комплексів півдня України.

Польова практика завжди проводиться у три етапи:
Перший етап -  підготовчий: ознайомлення з районом проведення практики 

за літературними та фондовими матеріалами, основними методами та 
методиками польових досліджень.

Другий етап -  польових досліджень: пункти спостереження і польов 
досліджень обираються заздалегідь так, шоб були представлені найрізноман* 
форми і типи рельєфу (морфоструктурні і морфоскульптурні) у вели
КІЛЬКОСТІ. дае

Польова практика, що проводиться у двох різних ландшафтних зонах, 
максимальну навчально-методичну і науково-пізнавальну користь 
студентів, сприяє набуттю необхідних знань, вмінь і навичок, які Ф°РМ̂  у 
висококваліфікованого фахівця, і можуть з успіхом застосуватись 
подальшому навчанні, так і в школі.
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Перший етап польових досліджень проводиться у Гірському Криму (район 
с. Соколине, Перевальне, Соснівка). Об’єктами дослідження виступають пасма 
Кримських гір, Великий каньйон, Малий каньйон, Бельбекські ворота, гори 
Південна і Північна Демерджі, Чатир-Даг, Ай-Петрі. По-перше, ця територія 
представлена гірськими ландшафтними комплексами і відповідно -  великим 
набором мікроландшафтних утворень з-за різної крутизни та експозиції схилів, 
геоморфологічних особливостей, особливостей ерозійної роботи постійних та 
тимчасових водних потоків. Крім того, досліджуються висотні пояси.

У горах природно-антропогенні та антропогенні ландшафти присутні у 
меншій мірі, але специфіка їх досліджень полягає в тому, що гори швидко 
реагують на втручання людини і навіть найменший антропогенний вплив 
викликає певні порушення і це дає можливість вивчати, аналізувати наслідки 
антропогенної діяльності.

Другий етап польових досліджень -  це ділянка південного степу, 
приморські ландшафтні комплекси, межиріччя і долини річок Південного 
Приазов’я. Наявність на цій території різноманітних природних, природно- 
антропогенних та антропогенних ландшафтів дає можливість чітко 
охарактеризувати ландшафтоутворюючі фактори і процеси. Треба зазначити, 
що перший етап проходить у межах рівнинних територій, а тому і ландшафти 
представлені суто рівнинними комплексами;

Наявність стратотипових розрізів юри і крейди у Гірському Криму та 
пліоцену і антропогену в Північному Приазов’ї дають можливість вивчати й 
палеоландшафти, закономірності їх формування у часі та просторі і 
порівнювати їх.

Майбутньому вчителю слід використовувати польову практику' не тільки 
для оволодіння методикою фізико-географічних досліджень, але і для 
краєзнавчих спостережень, одержання навичок проведення шкільних 
географічних екскурсій, а в кінцевому підсумку — для підвищення свого 
загальноосвітнього рівня. Особливе значення це має в Криму з його 
численними природоохоронними територіями і видатними пам’ятками історії і 
культури (Чуфут-Кале, Мангуп, Воронцовський палац, Масандровський палац, 
Левадійський палац). Важливим є і краєзнавче пізнання рідного краю з 
неповторними територіями і пам’ятками природи (Кам’яна Могила, 
Терпінівські джерела, вікові дуби, Молочний лиман, гирла річок, морське 
Узбережжя);
]Ц- Третій етап складається з камеральної обробки матеріалу, його 
Узагальнення і написання звіту. Для зацікавленості студентів молодших курсів 
Проводяться науково-пізнавальні звіти з польових практик. 
д 1 Важливим в проведенні комплексної польової практики є виконання 
ДЙвідуальних завдань та їх диференціація за рівнем підготовки. Під час 
’■Конання індивідуальних завдань студенти збирають оригінальний матеріал

курсових і дипломних робіт, використовуючи його для доповідей на 
^сумкових наукових конференціях викладачів та студентів природничо- 

прафічного факультету, на засіданнях географічного гуртка.
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