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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ 1-4 КУРСІВ 

З ОКЕАНОЛОГІЇ ТА ГІДРОГРАФІЇ  

 

Під час практики відбувається закріплення як теоретичних знань про морські 
гідрологічні процеси, так і практичних навиків у виконанні спостережень у морі та 
узагальнення результатів цих спостережень. 

Ключові слова: практика, закріплення теоретичних та практичних навиків, морські 
гідрологічні процеси,спостереження у морі, узагальнення результатів спостережень, 

гідрометеорологічні явища, океанологія, гідрографія.  
 

During the practice, both theoretical knowledge about marine hydrological processes and 

practical skills in performing observations at sea and generalizing the results of these observations 
are consolidated. 

Key words: practice, consolidation of theoretical and practical skills, marine hydrological 
processes, observations at sea, generalization of observation results, hydrometeorological 
phenomena, oceanology, hydrography. 

 
Основним змістом уcix практик є поступове i систематичне накопичення навиків щодо 

виконання спостережень на прибережних станціях, у відкритому мopi, плануванні таких 
робіт, аналізу їх результатів, а також поступове набування навиків в обслуговуванні різних 
організацій та закладів, діяльність яких залежить від гідрометеорологічних умов. Особливе 

значення має обслуговування морських суден інформацією про вибір оптимальних курсів з 
врахуванням гідрометеорологічної обстановки i прогнозу такої обстановки (вiтpy, 

хвилювання, льоду) на найближчій час. Саме тому, практики мають бути сплановані так, 
щоб вони закріплювали теоретичні знання, одержані в минулому році чи семестрі. Таким 
чином, об'єм здобутих практичних знань поступово збільшується, a їх зміст ускладнюється.  

Одна з перших навчальних практик, у студентів після першого року навчання рівня 
бакалавр спеціалізації Науки про Землю Одеського Державного Екологічного Університету 

здійснюється на базі Морського центру у структурному підрозділі кафедри океанології та 
морського природокористування. Навчальна практика під назвою «Методи та засоби 
гідрометеорологічних вимірювань». Ціллю та завданням якої є формування у студентів 

практичних навиків по експлуатації i поточному ремонту найпростіших приладів та вмінню 
проведення технічного обслуговування приладів. 

Всі навчальні практики мають метою поступову підготовку студента до самостійної 
роботи, яку йому доведеться виконувати далі, коли він почне працювати. Тому після другого 
та третього року навчання студенти океанологи – гідрографи мали б проходити відповідно 
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навчальні практики «Технічні засоби та методи океанологічних досліджень» (після другого 
курсу) та «Технічні засоби та методи обробки гідрографічних досліджень» (після третього 

курсу). 
Ціллю та завданням цих навчальних практик було б завершення теоретичного вивчання 

технічних засобів океанологічних та гідрографічних вимірювань, як в прибережній зоні, так і 

у відкритому мopi (тобто експедиційних вимірювань), а також методів обробки i аналізу 
отриманих результатів вимірювань. Вона має займати основне місце, відповідно специфіки 

майбутньої роботи випускників. При аналізі та узагальненні результатів вимірювань студент 
повинен застосувати практично ті знання, які він одержав з курсів океанології, фізики океану 
та з гідрографії морів і океанів.  

Змістом цих навчальних практик «Технічні засоби та методи обробки океанологічних та 
гідрографічних досліджень» мають бути: 

‒  нівеліровка водомірного посту; 
‒  промірні роботи в прибережній зоні моря; 
‒  самостійне виконання комплексу прибережних спостережень; 

‒  самостійне чергування на г / м станції (2-3 чергування): 
‒  рейдові спостереження, їх організація i виконання повного комплексу робіт під час 

виходу на рейдову точку; 
‒  вивчання системи течій у прибережній зоні; 
‒  обробка результатів спостережень, аналіз результатів  спостережень; 

‒  складання г / м характеристики піддослідного регіону з використанням одержаних та 
apxiвних матеріалів. 

Для удосконалення проведення навчальних практик студентів зі спеціалізації океанолог- 
гідрограф, потрібно мати хоча б мінімум з тих приладів, які використовуються у роботі в 
Держгідрографії: Інтерферометричну систему 3DSS- iDX для мілководного картографування 

та візуалізації; Однолучевий одночастотний цифровий ехолот HD-MAX и HD-Lite, навігацію 
та ноутбук. Також Насамперед програмне забезпечення: Hypack (гідрографічна зйомка, 

планування та обробка) та Autocad (моделювання, компонування звітної документації).  
Навчальна практика зі спеціальності студентів 4-го курсу (вона здійснюється після 7-го 

семестру) завершує практичну підготовку бакалаврів - гідрометеорологів за спеціалізацією 

Океанологія і Гідрографія (океанологія - гідрографія). Вона складається з двох частин, одна з 
яких передбачає удосконалення практичних навичок у виконанні гідрографічного аналізу, 

знайомство з новими промірними гідрографічними комплексами а також методами 
планування гідрографічних зйомок. Друга частина цієї практики спрямована на завершення 
практичної підготовки майбутнього бакалавра до самостійної роботи на посаді молодшого 

спеціаліста в прогностичних підрозділах.  
Ціллю та завданням цієї учбової практики є закріплення теоретичних знань i надбання 

практичних навичок у аналізі гідрографічних умов морського регіону та у створенні 
морських гідрологічних прогнозів та оцінки їх здійснення. 

Специфікою навчальної практики є те, що вона проводиться у конкретних географічних 

умовах у прибережній зоні моря. Організація геодезичних, гідрологічних (океанологічних), 
гідрографічних та гідрометеорологічних спостережень відбувається з урахуванням 

специфіки району досліджень – це стосується геодезичного забезпечення рівневих 
спостережень, промірних робіт, планування галсів промірів в залежності від рельєфу дна та 
берегової смуги, детального спостереження за коливаннями рівня моря під час проведення 

промірних робіт, рейдових спостережень та стандартних океанологічних і 
гідрометеорологічних спостережень на морській станції.  

У період практики студенти повинні добре засвоїти увесь комплекс стандартних 
спостережень та спостережень, що супроводжують гідрографічні роботи, методики обробки 

матеріалів спостережень, та правила техніки безпеки при проведенні робіт у морі.  
Вимоги до фахівців в сучасних умовах життя змінились досить кардинально, з цього і 

підхід до навчання студента повинен бути переглянутий. На жаль молоді фахівці, отримуючи  
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диплом про освіту опиняються в безвихідному становищі, не маючи що з практичних 
навичок запропонувати потенційному роботодавцю. Саме практика допоможе розірвати це 

замкнуте коло, допомагаючи стати випускнику вишу – фахівцем, с закріпленими знаннями, 
та набутими вміннями. 
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МОРФОДИНАМІКА БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ПРИРОДНОЇ СИСТЕМИ 

КІНБУРНСЬКА-ПОКРОВСЬКА-ДОВГИЙ 

 

На сучасному етапі розвитку Світового океану значна частина його берегів 

розвивається в умовах деструктивного режиму, зумовленого підвищенням рівня, посиленням 
штормової активності та нераціональною антропогенною діяльністю. Враховуючи, що 

відповідні події характерні також і для узбережжя Чорного моря, динаміка природної 
системи «крилатого мису» Кінбурнська-Покровська-Довгий набуває значних  негативних 
рис. За таких умов проведення моніторингу динаміки берегових процесів має дуже важливе 

значення. 
Ключові слова: берегова система, морфодинаміка, геоморфологічне профілювання, 

GPS-фіксація. 
 

At the present stage of development of the World Ocean, a significant part of its shores is 

developing under conditions of destructive regime due to rising levels, increased storm activity and 
irrational anthropogenic activities. Given the fact that the relevant events are taking place against  

the background of the active rise of the Black Sea and the intensification of wave processing of the 
coastal zone, the dynamics of the natural system of "winged cape" Kinburn-Pokrovskaya-Dovgy 
acquires significant negative features. Under such conditions, monitoring the dynamics of coastal 

processes is very important. 
Key words: coastal system, morphodynamics, geomorphological profiling, GPS-fixation. 

 
Берегова система Кінбурнська-Покровська-Довгий, розташована в північно-західній 

частині Чорного моря, в межах фронту Кінбурнського півострова. Вона витягнута, з 
північного-заходу на південний-схід, від Кінбурнської протоки в напрямку півострова 
Ягорлицький Кут. В морфогенетичному відношенні відповідне утворення належить до 

«крилатих мисів» [3, 4], тобто в його складі виділяються дві симетрично розташовані 
акумулятивні форми: Кінбурнська та Покровська коси. В межах системи проявляється зона 
дивергенції, від якої в протилежні боки спрямовуються потоки наносів [1].  
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