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_Шаблій О. І._, 20_17_ рік 



1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“Курсова робота”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
 (шифр, назва) 

Нормативна навчальна дисципліна 

спеціалізації «Економічна і соціальна 

географія» 

Модулів – 1 

Спеціальність 

014 Середня освіта 

(географія) 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –1  
Спеціалізація 

Економічна і 

соціальна геогарфія 
(шифр, назва) 

1-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

денної форми навчання: 

120 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 7,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

год.  

Практичні, семінарські 

год  

Лабораторні 

год  

Самостійна робота 

120 год.  

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: захист курсової 

роботи 

 

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 

 

Мета: сформувати в студентів уміння й навички ведення наукової 

дослідницької діяльності. 

Завдання: навчити студентів планування наукової дослідницької роботи, 

головних методів збору й обробки емпіричного матеріалу, формулювання наукових 

висновків. 

Курсова робота являє собою самостійну творчу працю, яка враховує плюси і 

мінуси такої роботи на п’ятому семестрі навчання. Водночас вона має свідчити про 

зрослий науковий рівень студента, бути великою мірою показовою стосовно його 

попередніх досягнень. Особливо важливими тут є ілюстративний картографічний 

додаток використання методів статистичного і математичного моделювання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: сутність наукової дослідницької роботи, її відмінності  від навчальної: 

структуру й етапність виконання курсової роботи; специфіку об’єкту дослідження і 

методів розкриття його змісту, структури та функціонування. Обґрунтовування 

головних проблем розвитку і геопросторової організації, розуміти взаємозв’язки 

об’єкта дослідження у географічному, в т. ч. суспільно-географічному досліджені; 

методику суспільно-географічного дослідження об’єкту. 

вміти: користуватися літературними, картографічними, статистичними 

джерелами з теми роботи та електронними ресурсами; вміти виконувати комплексну 

суспільно-географічну характеристику об’єкта дослідження; складати та виконувати 

тематичні й аналітичні картосхеми за тематикою дослідження; оформляти виконану 

курсову роботу, виготовляти презентаційний мультимедійний продукт; самостійно 

користуватися різноманітними методами викладу матеріалу – описових, проблемних 

постановок, картографічного і математичного моделювання. Обґрунтовувати свої 

наукові висновки, брати активну участь у дискусії по темі роботи, особливо у 

підготовці на зауваження рецензента. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль: загальна назва «Курсова робота» 

 

Підзмістовий модуль 1. “ЗБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ” 

 

Тема 1. Вибір теми курсової роботи. 

Визначення, спільно з науковим керівником, актуальних напрямків наукових 
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досліджень у галузі суспільної географії. Виявлення недосліджених і 

малодосліджених аспектів наукових проблем. Формулювання теми, її схвалення 

науковим керівником та затвердження кафедрою. 

 

Тема 2. Складання плану курсової роботи. 

Вичленовування складових обраної теми дослідження. Об’єднання окремих 

складників у розділи, підрозділи й параграфи курсової роботи. Оформлення плану та 

його затвердження науковим керівником. 

 

Тема 3. Збір матеріалу для написання курсової роботи. 

Вивчення історії дослідження обраної наукової проблеми. Робота з фондовими 

статистичними матеріалами профільних управлінь Львівської обласної, районних 

державної адміністрації, виконавчих комітетів районних і міських рад. Робота з 

літературними й картографічними джерелами. Складання списку літератури з теми 

курсової роботи. Здійснення власних польових досліджень. 

 

Підзмістовий модуль 2. “НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ” 

 

Тема 4. Обробка матеріалу для складання курсової роботи. 

Систематизація зібраного матеріалу. Складання власних картосхем, таблиць, 

графіків тощо для підготовки курсової роботи. 

 

Тема 5. Написання чорнового варіанта роботи. 

Оформлення вступу до курсової роботи. Написання вступу, розділів курсової 

роботи з викладом результатів дослідження магістра. Формулювання висновків. 

Представлення курсової роботи науковому керівникові. 

 

Тема 6. Підготовка курсової роботи до захисту. 

Перевірка чорнового варіанта курсової роботи науковим керівником. 

Оформлення чистового варіанта роботи включно з картосхемами, таблицями, 

графіками тощо. Здача курсової роботи (у встановлені строки). Підготовка доповіді 

та презентації для захисту роботи. 
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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 лаб інд ср л п лаб інд ср 

Змістовий модуль: загальна назва «Курсова робота» 

Підзмістовий модуль 1. 

“ЗБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ” 

Тема 1. Вибір теми курсової 

роботи 

20     20       

Тема 2. Складання плану 

курсової роботи 

20     20       

Тема 3. Збір матеріалу для 

написання курсової роботи 

20     20       

Разом за підзм. модуль 1 60     60       

Підзмістовий модуль 2. 

“НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ” 

Тема 4. Обробка матеріалу для 

складання курсової роботи 

20     20       

Тема 5. Написання чорнового 

варіанта роботи 

20     20       

Тема 6. Підготовка курсової 

роботи до захисту 

20     20       

Разом за підзм. модуль 1 60     60       

Усього годин  120     120       

 

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 

− − − 
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8. Самостійна робота 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Вибір теми курсової роботи 10 

2 Складання плану курсової роботи 10 

3 Збір матеріалу для написання курсової роботи 10 

4 Обробка первинного для складання курсової роботи 30 

5 Написання чорнового варіанта роботи 30 

6 Підготовка курсової роботи до захисту 30 

 Разом  120 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Програмою написання курсової роботи 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 курсової роботи. 

2. Підсумкова перевірка курсової роботи. 

3. Перевірка доповіді, представленої на захист курсової роботи. 

4. Перевірка презентації, представленої на захист курсової роботи. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Види діяльності студентів, що оцінюються: 

− доповідь на засіданні кафедри − максимально 10 балів; 

− збір магістрантом матеріалу для написання магістерської роботи − 

максимально 15 балів; 

− підготовка картосхем, таблиць, графіків для магістерської роботи − 

максимально 10 балів; 

− написання розділів магістерської роботи - максимально 5 балів за кожний 

розділ; 

− захист − максимально 50 балів. 
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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.  

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. 

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

1991. 
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3. Геренчук К. І., Раковська Е. М., Топчієв О. Г. Польові географічні 

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

4. 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. 

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

Чернівці: Рута, 2003. – 392 с. 

6. Економіко-, соціальне- і еколого-географічні проблеми західноукраїнського 

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

7. Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. / За ред. В. Кубійовича. 

– Т. 1–10. – 1993–2002. 

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

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

ун-ту, 1975. 

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

ун-ту, 1972. 

11. Соціально-економічна географія України / За ред. Шаблія О. – Львів: Світ, 

2000. 

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

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

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

14. 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. 

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

методика. Навчальний посібник – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с. 

16. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2009. – 

540 с. 

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

Львів: Вища школа, 1994. – 303 с. 

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

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

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

Львів: Вид.центр, 2003, – 444 с. 
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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 

5. Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, періодичні 

видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://science.crimea.edu/zapiski/zapis_ser.html 

6. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 

періодичні видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku.djvu 

 

 


