Навчальна практика студентів-географів на узбережжі Азовського моря

З 24 по 31 травня 2018 р. тривала навчальна практика з географії у студентів 2 курсу
спеціальності 014 Середня освіта (Географія) та 1 курсу спеціальності 106 Географія,
яка цього року проходила на Арабатській стрілці (Генічеський район Херсонської
області). Вибір місця навчальної практики був не випадковий, адже наявність тут цікавих
географічних об'єктів дає можливість закріпити знання з геології, геоморфології,
метеорології та гідрології, набути практичних умінь здійснювати фізико-географічні
дослідження. За тиждень практики студенти відвідали багато визначних місць
Арабатської коси та Херсонської області.

На самому узбережжі Азовського моря студенти вивчали геологічну діяльність моря та
перебіг берегових процесів в умовах відмілого берега. Зокрема детально
досліджувалися берегові акумулятивні процеси: формування пляжу (який в межах бази
практики складений черепашковим детритом), підводних валів (берегових барів), піщаних
кіс, а також вивчали характер геологічних відкладів самої коси. На прикладі озер
затоки-озера Сиваш вивчалася геологічна діяльність озер, яка проявляється у
формуванні озерних відкладів, а саме відкладів солей (галіт, сильвін та ін.). Відвідавши
берег цієї водойми та оглянувши залишки соляного заводу, розташованого у маленькому
селищі Приозерне, студенти дізналися, що Сиваш свого часу використовувався як
джерело сировини для хімічної і соляної промисловості. Територія заводу вражає
неосяжними просторами рожево-оранжевої водної гладі (так звана гліцеринова ропа),
переділеної на ділянки дерев’яними пеньками й обрамленої величезними купами рожевої
йодованої солі, яка вважається профілактично-лікувальною. Сіль видобували настільки
якісну, що відомий хімік Дмитро Менделєєв сказав: «Солити їжу сиваською сіллю, все
одно, що солити золотом». Однак сьогодні в солепромислі озеро вже не
використовується.

{gallery}Estfak/kafedra_geografiya/Gelerea_praktiki/Strilka2018{/gallery}

1/2

Навчальна практика студентів-географів на узбережжі Азовського моря

Метеорологічні дослідження включали спостереження за погодними умовами території
дослідження. Студенти проводили добові спостереження за основними
метеорологічними показниками: температурою повітря, атмосферним тиском, силою та
напрямом вітру, вологістю повітря, хмарами та хмарністю. Крім власних спостережень,
студенти відвідали метеостанцію в с. Стрілкове, де її співробітниками була проведена
дуже пізнавальна екскурсія.

До програми практики другого курсу входило вивчення різноманітних гідрологічних
об’єктів. Досліджувалися природні озера: Солоне, Ропове, Рожеве, а також штучні –
Гліциринове озеро. Дослідження озер включало визначення їх морфометричних
характеристик (довжина берегової лінії, глибина, ширина, довжина) та фізико-хімічних
властивостей води водойм (температура, прозорість, колір, запах, смак та ін.). Другим
етапом навчальної практики було дослідження підземних вод, яке проходило на прикладі
мінеральних термальних джерел, розташованих поблизу сіл Щасливцеве (радонове) та
Стрілкове (йодо-бромне). Вивчалися властивості джерельної води та дебіт джерел.
Гарячі води джерел насичені корисними біологічно активними речовинами, такими як
йод, бром, кремнієва кислота й використовуються для лікування захворювань
опорно-рухового апарату, периферійної нервової системи та ін. Ці води термальні
(температурою 50-70°С). Окрім термальних вод студенти також досліджували й пеліти –
лікувальні грязі, якими славиться Арабатська стрілка.

Для вивчення ландшафтних особливостей території практики, було відвідано
біосферний заповідник Асканію Нову, де оглянули типчаково-ковиловий степ, а також
дендропарк, зоопарк, де зібрані птахи та тварини майже з усіх країн світу і мальовничий
ботанічний сад з величезною кількістю штучних ставків, де представлені дерева та кущі
усіх кліматичних зон Землі. Цей розкішний оазис природи по праву вважається
найстарішим біосферним заповідником планети і найбільшим серед європейських
степових заповідних територій.

У рамках практики було передбачено час для національно-патріотичного виховання: з
цією матою студенти відвідали алею Пам’яті Небесної сотні, героїв АТО і волонтерів, що
знаходиться біля околиці Стрілкового біля Гліцеринового озера.

Викладачі кафедри та студенти висловлюють щиру подяку господарям пансіонату
«Атлантида» Олексію та Ользі Яскевичам за допомогу в організації та проведенні
навчальної практики з географії.
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