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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

_01 Освіта/Педагогіка_ 
(шифр і назва) 

Нормативна навчальна 

дисципліна спеціалізації 

«Економічна і соціальна 

географія» 

Спеціальність: 

_014 Середня освіта 

(географія)_ 
(шифр і назва) 

Модулів –  

_Економічна і соціальна 

географія_ 
(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  2-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

3-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 180 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

___магістр___ 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

180 год. 

Вид контролю:  

екз. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –   

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою «Виробничої зі спеціалізації (переддипломної) практики» є 

вироблення навиків самостійного наукового дослідження, зокрема поглиблення  і 

закріплення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні головних 

дисциплін з спеціальності, формування у них професійних вмінь і навичок 

польових досліджень суспільно-географічних об’єктів для подальшого виконання 

реальних наукових робіт. 

Мета практики: 

− закріплення студентами-магістрами – майбутніми фахівцями із суспільної 

географії необхідних практичних умінь та навичок в реальних шкільних умовах їх 

майбутньої діяльності; 

− ознайомлення із сучасним станом геопросторової організації суспільства і 

перейняття передового досвіду виробничих й управлінських процесів; 

− вироблення творчого, креативного підходу до діяльності та формування 

професійних якостей особистості майбутнього фахівця із суспільної географії. 

Завдання: у процесі підготовки до практики та її проведення студенти 

повинні: 

1. Скласти програму та індивідуальне завдання на підготовчому, польовому, 

камеральному етапах; знати сучасну спеціальну літературу та картографічні 

джерела з тем дослідження, географічну характеристику району дослідження; 

правила техніки безпеки та охорони праці на всіх етапах роботи; 

2. Вміти збирати та узагальнювати матеріали екскурсійних та 

експедиційних досліджень; вести записи у польових щоденниках, виконувати 

спеціальне картографування, розробити і скласти легенди спеціальних 

географічних карт, готувати науковий звіт практики; 

3. Отримати навики самостійного проведення суспільно-соціально-

географічних досліджень, використання картографічного матеріалу, використання 

літературних, фондових і статистико-математичних матеріалів. 

Головні завдання практики: 

− поглибити і закріпити навики самостійної дослідницької праці; 

− використати зібраний інформаційний матеріал для системного вивчення 

об’єкта дослідження; 

− сформувати науково обґрунтовані висновки щодо перспективності і 

сталого розвитку цього об’єкта. 

Виробнича практика зі спеціалізації спрямована на закріплення теоретичних 

і методичних засад і вмінь студентів, засвоєних під час навчання на І-ІІІ курсах і 

отримання освітнього рівня бакалавра. Вона дає можливість розвиватися студенту 

як молодому науковцеві у галузі соціально-економічної географії. Результатом 

практики є усвідомлення майбутнім магістром географії сутності головної 
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проблеми сучасної геопросторової організації суспільства і його сфер та 

підготовка й захист − магістерської роботи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основи організації, в т. ч. геопросторової, суспільного виробництва і 

сфери послуг різних галузей, підприємств і закладів; функції управлінських 

організацій у сфері внутрішньої та зовнішньої політики загальноукраїнського, 

обласного, міського та районного рівнів; нормативно-правову базу їх організації і 

функціонування; роль ринкових механізмів у розвитку геопросторової організації 

об’єктів дослідження; способи і методи ГІС-технологій на камеральному етапі 

дослідження. 

Студенти повинні знати: 

− основи організації виробництва і сфери послуг (зокрема, освіти і 

культури) у різних підприємствах і закладах; 

− проблеми виконання організаційної та аналітичної роботи в об’єктах 

дослідження; 

− функції управлінських організацій у сфері внутрішньої та зовнішньої 

політики обласного, міського та районного рівнів (зокрема, у сфері освіти і 

культури); 

− нормативно-правову базу їх діяльності. 

вміти: працювати із сучасними технологіями збирання та аналізу 

інформації; структуризувати дані та відображати їх у таблицях, схемах, 

картосхемах; збирати інформацію стосовно діяльності галузей, міжгалузевих 

комплексів підприємств і закладів, аналізувати та робити висновки на основі 

зібраної інформації; працювати із джерелами інформації: довідкової, нормативно-

правової, комп’ютерної; визначати стратегію сталого розвитку об’єктів 

дослідження; аналізувати маркетингову діяльність досліджуваних об’єктів; 

аналізувати розвиток і функціонування об’єктів дослідження за матрицею 

сприятливого/несприятливого зовнішнього середовища (SWOT-аналіз); 

використовувати інші сучасні методи: ментальних карт, концепт-аналіз, ГІС-

аналіз та ін. 

Студенти повинні вміти: 

− працювати із сучасними технологіями збору та аналізу інформації, 

структуризувати дані та відображати їх у таблицях, схемах, рисунках; 

− збирати інформацію стосовно діяльності підприємств і закладів, 

аналізувати та робити висновки на основі зібраної інформації; 

− організація власного робочого часу, виділення серед дослідницьких 

завдань першочергових; 

− працювати із джерелами інформації: довідкової, нормативно-правової, 

комп’ютерної; 

− визначати стратегію розвитку об’єктів дослідження; 
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− проводити аналіз менеджментної і маркетингової діяльності 

досліджуваного підприємства чи закладу; 

− проводити аналіз діяльності підприємства і закладу за матрицею 

сприятливого-несприятливого зовнішнього середовища (SWOT-аналіз). 

Студенти повинні набути навичок: 

− оволодіння професійними навичками самостійного аналізу реального і 

перспективного розвитку об’єктів дослідження (в т. ч. освітніх);  

− досконале оволодіння професійними навичками дослідника-географа 

суспільствознавця.  

Вимоги до його вмінь є наступними: 

− організація власного робочого часу, виділення серед дослідницьких 

завдань першочергових; 

− робота із джерелами інформації: довідкової, нормативно-правової, 

комп’ютерної. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Практика складається з трьох етапів: підготовчого, польового і 

камерального. Керівник практики відповідає за походження всіх етапів. До 

кожного студента прикріплюється науковий консультант з викладачів кафедри, 

які, як правило, стануть науковими керівниками маґістерських і дипломних робіт. 

Під час практики студенти повинні строго виконувати єдині правила 

безпеки в експедиціях географічного факультету. 

При обробці польових матеріалів студенти користуються консультацією 

керівників практики та викладачів кафедри, що керують їх курсовими, чи 

дипломними й маґістерськими роботами. 

01.09–10.09. Підготовчий етап. Підбір літератури з теми дослідження, 

розробка індивідуальних програм, наукові консультації з керівниками. 

11.09–20.09. Експедиційний етап. Знайомство з об’єктом дослідження, збір 

статистичних, фондових і картографічних матеріалів. 

21.09–28.09. Підготовка звіту (камеральний етап). Первинна обробка 

матеріалів практики. 

Виробнича практика – обов’язкова складова частина підготовки студентів 

економіко-соціально-географічної спеціальності. 

Місце проведення практики: організації, установи і підприємства м. Львова, 

Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської, 

Волинської, Рівненської,  областей. 

Практика складається з трьох етапів: підготовчого, польового і 

камерального. Керівник практики відповідає за проходження всіх етапів. До 
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кожного студента прикріплюється науковий консультант з викладачів кафедри, 

які, як правило, стануть науковими керівниками дипломних робіт. 

Під час практики студенти повинні строго виконувати єдині правила 

безпеки в експедиціях географічного факультету. 

При обробленні польових матеріалів студенти користуються 

консультаціями викладачів кафедри, які керували їхніми курсовими роботами. 

До закінчення терміну проходження практики студенти повинні 

представити на кафедру письмовий звіт, у якому повинні бути висвітлені такі 

питання: 

1. Відомості про конкретно виконану роботу. 

2. Щоденник практики. 

3. Аналіз літературних і картографічних джерел з досліджуваного об’єкта. 

4. Короткий аналіз і узагальнення зібраних первинних матеріалів з 

досліджуваного об’єкта, у т. ч. картографічних. 

5. Висновки та пропозиції. 

Після аналізу звіту керівником практики і науковим консультантом, 

проходить його захист на засіданні кафедри, а також виставляється оцінка. 

 

Змістовий модуль: Загальна назва «Виробнича зі спеціалізації 

(переддипломна) практика із захистом» 

 

Підзмістовий модуль 1. Збір матеріалу для написання звіту 

«Виробничої зі спеціалізації (переддипломної) практики» 

 

Тема 1. Вибір теми виробничої зі спеціалізації (переддипломної) 

практики. 

Визначення, спільно з науковим керівником практики та консультантом, 

актуальних напрямків наукових досліджень у галузі суспільної географії. 

Виявлення недосліджених і малодосліджених аспектів наукових проблем. 

Формулювання теми, її схвалення науковим керівником практики та 

затвердження кафедрою. 

Тема 2. Складання плану виробничої зі спеціалізації (переддипломної) 

практики. 

Вичленовування складових обраної теми дослідження. Об’єднання окремих 

складників у розділи, підрозділи й параграфи звіту із виробничої зі спеціалізації 

(переддипломної) практики. Оформлення плану та його затвердження науковим 

керівником практики та консультантом. 
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Тема 3. Збір матеріалу для написання виробничої зі спеціалізації 

(переддипломної) практики. 

Вивчення історії дослідження обраної наукової проблеми. Робота з 

фондовими статистичними матеріалами профільних управлінь Львівської 

обласної державної адміністрації, виконавчих комітетів районних і міських рад. 

Робота з літературними й картографічними джерелами. Складання списку 

літератури з теми виробничої зі спеціалізації (переддипломної) практики. 

Здійснення власних польових досліджень. 

 

Підзмістовий модуль 2. Написання 

«Виробничої зі спеціалізації (переддипломної) практики» 

 

Тема 4. Обробка первинного емпіричного матеріалу для складання 

звіту «Виробничої зі спеціалізації (переддипломної) практики». 

Систематизація зібраного матеріалу. Складання власних картосхем, 

таблиць, графіків тощо для підготовки магістерської роботи. 

 

Тема 5. Написання чорнового варіанта звіту роботи. 

Оформлення вступу до звіту роботи. Написання вступних розділів (історія 

вивчення питання, методологічні засади й методи дослідження тощо). Написання 

розділів основної частини роботи з повним викладом результатів власних 

досліджень. Формулювання висновків. Представлення звіту науковому 

керівникові та консультанту. 

 

Тема 6. Підготовка звіту виробничої зі спеціалізації (переддипломної) 

практики до захисту. 

Перевірка чорнового варіанта звіту практики науковим керівником та 

консультантом. Оформлення чистового варіанта роботи включно з картосхемами, 

таблицями, графіками тощо. Здача звіту (у встановлені строки). Підготовка 

доповіді та презентації для захисту звіту. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п 
ла

б 
інд ср л п 

ла

б 
інд ср 

Підзмістовий модуль 1. Збір матеріалу для написання звіту «Виробничої зі спеціалізації 

(переддипломної) практики» 

Тема 1. Вибір теми 

виробничої зі спеціалізації 

(переддипломної) 

30     30       
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практики 

Тема 2. Складання плану 

виробничої зі спеціалізації 

(переддипломної) 

практики. 

30     30       

Тема 3. Збір матеріалу для 

написання виробничої зі 

спеціалізації 

(переддипломної) 

практики. 

30     30       

Разом за підз. модуль 1 90     90       

Підзмістовий модуль 2. Написання 

«Виробничої зі спеціалізації (переддипломної) практики» 

Тема 4. Обробка 

первинного емпіричного 

матеріалу для складання 

звіту «Виробничої зі 

спеціалізації 

(переддипломної) 

практики». 

30     30       

Тема 5. Написання 

чорнового варіанта звіту 

роботи. 

30     30       

Тема 6. Підготовка звіту 

виробничої зі спеціалізації 

(переддипломної) 

практики до захисту. 

30     30       

Разом за підз. модуль 2 90     90       

Усього годин 180     180       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

− − − 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

− − − 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

− − − 

 

8. Самостійна робота 

 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Вибір теми виробничої зі спеціалізації (переддипломної) практики 15 

2 Складання плану виробничої зі спеціалізації (переддипломної) 15 
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практики 

3 Збір матеріалу для написання виробничої зі спеціалізації 

(переддипломної) практики 

15 

4 Обробка первинного емпіричного матеріалу для складання звіту з 

виробничої зі спеціалізації (переддипломної) практики 

45 

5 Написання чорнового варіанту звіту 45 

6 Підготовка звіту з виробничої зі спеціалізації (переддипломної) 

практики до захисту 

45 

 Разом 180 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Програмою написання виробничої зі спеціалізації (переддипломної) 

практики виконання індивідуального навчально-дослідного завдання не 

передбачене. 

 

10. Методи навчання 

 

Лекційний курс, наукові семінари, загально- і спеціально-наукові методи 

навчання. 

 

11. Методи контролю 

 

1. Перевірка окремих етапів виконання виробничої зі спеціалізації 

(переддипломної) практики. 

2. Підсумкова перевірка виробничої зі спеціалізації (переддипломної) 

практики. 

3. Перевірка доповіді, представленої на захист виробничої зі спеціалізації 

(переддипломної) практики. 

4. Перевірка презентації, представленої на захист виробничої зі спеціалізації 

(переддипломної) практики. 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

По закінченні практики студенти оформляють звіт, зміст якого визначається 

програмою практики. До звіту входять визначені програмою: власне звіт, 

матеріали (статистичні, картографічні, архівні та власного спостереження). 

Звіт має висвітлювати: 

1. Відомості про конкретно виконану роботу. 

2. Щоденник практики. 

3. Аналіз літературних і картографічних джерел з досліджуваного об’єкту. 

4. Короткий аналіз і узагальнення зібраних первинних матеріалів з 

досліджуваного об’єкта, у т. ч. картографічних. 

5. Висновки та пропозиції. 

Обсяг звіту становить до 25 сторінок друкованого тексту формату А-4. 
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Структура звіту повинна відповідати структурі індивідуальної програми 

виробничої практики кожного студента. У висновках до звіту виробничої 

практики потрібно вказати головні проблеми проведеного суспільно-

географічного дослідження, а також пропозиції щодо можливого уточнення 

обраного об’єкту та аспектів дослідження. 

Після аналізу звіту керівником практики і науковим консультантом, 

проходить його захист на засіданні кафедри, а також виставляється оцінка. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

№ Вид контролю Бали 

1 

2 

3 

4 

5 

Виконання завдань практики 

Оформлення звіту  

Виступ з доповіддю на захисті практики 

Презентація результатів 

Відповіді на запитання 

50 

20 

10 

10 

10 

Сума балів 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81 – 89 

добре  
71 – 80 

61 – 70 
задовільно  

51 – 60 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Стецький В. В. Програма з курсу “Методика польових соціально-, 

економіко- та політико-географічних досліджень” для студентів географічного 

факультету / В. В. Стецький. − Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. − 16 с. 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Глобальні проблеми світу. Атлас. – К.: ДНВП “Картографія”, 2009. – 

144 с. 

2. Дергачёв В. А. Геополитический словарь-справочник. – К.: КНТ, 2009.  

3. Дністрянський М. C. Політична географія та геополітика: Навч. посіб. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.  
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4. Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2008. – 440 с. 

5. Політична географія і геополітика: Навч. посіб. / Б. Яценко, В. Стафійчук, 

Ю. Брайчевський та ін.; за ред. Б. Яценка. – К.: Либідь, 2007. 

6. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник. вид. друге / За 

ред. Шаблія О. І. — Львів: Світ, 2000. — 680 с. 

7. Стецький В. В. Програма з курсу “Методика польових соціально-, 

економіко- та політико-географічних досліджень” для студентів географічного 

факультету. — Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. — 16 с. 

 

Допоміжна 

1. Атласи: Львівської, Волинської областей. – М.: ГУГК, 1989–1991. 

1. Географічна енциклопедія України. – К.: Гол. ред. УРЕ. Т. 1, 2, 3. – 1989–

1991. 

2. Геренчук К. І., Раковська Е. М., Топчієв О. Г. Польові географічні 

дослідження. – К.: Вища школа, 1975. – 246 с. 

3. Грицевич B. C. Методичні вказівки до застосування математичних методів 

при виконанні курсових і дипломних робіт студентами 4–5 курсів географічного 

факультету спеціальності “Економічна і соціальна географія” (Одновимірний 

регресійний аналіз). – Львів: ЛДУ, 1995. – 20с. 

4. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. – 

Чернівці: Рута, 2003. – 392 с. 

5. Економіко-, соціальне- і еколого-географічні проблеми західно-

українського прикордоння / Відп. ред. О. Шаблій. – Львів: ЛДУ, 1997. 

6. Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. / За ред. 

В. Кубійовича. – Т. 1–10. – 1993–2002. 

7. Комплексний Атлас України. – ДНВП “Картографія”, 2005. 

8. Природа Волинської області / За ред. K. I. Геренчука. – Львів: Вид-во 

Львів ун-ту, 1975. 

9. Природа Львівської області / За ред. K. I. Геренчука. – Львів: Вид-во 

Львів ун-ту, 1972. 

2. Соціально-економічна географія України / За ред. Шаблія О. – Львів: 

Світ, 2000. 

10. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник. вид. друге / За 

ред. Шаблія О. І. – Львів: Світ, 2000. – 680 с. 

11. Статистичний щорічник Львівської області за 2004. – Львів, 2005. 

12. Стецький В. В. Програма з курсу “Методика польових соціально-, 

економіко- та політико-географічних досліджень” для студентів географічного 

факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 16 с. 

13. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, 

методика. Навчальний посібник – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с. 
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14. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2009. – 

540 с. 

15. Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. – 

Львів: Вища школа, 1994. – 303 с. 

16. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид.центр 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003, – 444 с. 

17. Шаблій О.І. Суспільна географії: теорія, історія, українознавчі студії. – 

Львів: Вид.центр, 2003, – 444 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Асоціація агенцій регіонального розвитку України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.narda.org.ua/ 

2. Всеукраїнська мережа фахівців і практиків з регіонального і місцевого 

розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://regionet.org.ua/ 

3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. ДУ «Інститут регіональних досліджень М. І. Долішнього НАН України» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ird.gov.ua/ird01/p1009.php 

 


