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1. Витяг з робочої програми виробничої практики 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Рік підготовки: 

4  

Кількість кредитів – 6,0 

Галузь знань 

10 Природничі науки  
(шифр, назва) 

Семестр 

7  

Загальна кількість годин -180 

Спеціальність 

106 Географія 
(шифр, назва) 

Вид контролю: 

диференційований залік 

Самостійна робота 

Спеціалізація 

(професійне спрямування) 

Економічна географія і 

геоекономіка 
(шифр, назва) 

180 год.  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

 

2. Мета та завдання практики 

 

Мета практики: 

− закріпити теоретичні і методичні знання та навики із дисциплін 

суспільно-географічного спрямування, вивчених студентами за увесь період 

навчання; 

− зібрати інформацію про об’єкт дослідження (країна, реґіон, поселення, 

підприємство, вид діяльності), його історію, сучасний стан та пріоритети 

розвитку;  

− використати теоретичні знання наукового аналізу обраного об’єкта за 

допомогою різних методів дослідження, зокрема картографічного і 

математичного; 

− на основі зібраної та проаналізованої інформації (в т. ч.  з Internet-джерел) 

підготувати звіт, включаючи у нього відповіді на питання, подані у програмі.  

 

Головні завдання практики: 

− закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у процесі 

аудиторного та самостійного вивчення базових дисциплін, застосування 

отриманих знань та умінь на практиці; 

− закріплення та розширення практичних знань і навичок, набутих у 

процесі маршрутного дослідження суспільно-географічних об’єктів; 

− збір та опрацювання фактичного матеріалу, його узагальнення, набуття 

навичок аналітично-конструктивного опрацювання та самостійного дослідження 

на перспективу у формі курсової, маґістерської та інших видів студентської 

наукової роботи. 

 

 



Студенти повинні знати:  

− види компетенцій у сфері територіальної організації суспільства, 

особливості генези і функціонування об’єктів дослідження; 

− особливості розвитку різних форм геопросторової організації суспільства 

у досліджуваному районі, області, місті; 

− особливості використання сучасних інформаційних технологій та ГІС-

представлення об’єкта дослідження; 

− теоретичні та практичні аспекти аналізу структури і функцій об’єкта 

дослідження; 

− теоретичні та практичні аспекти аналізу функціонування об’єкта за 

матрицею SWOT. 

 

Студенти повинні вміти:  

− зібрати інформацію стосовно генези та функціонування об’єкта 

дослідження, аналізувати та робити висновки на основі зібраної інформації; 

− працювати зі сучасними технологіями збору та аналізу інформації, вміти 

структурувати дані та відображати їх у таблицях, схемах, рисунках, картосхемах; 

− визначити функції досліджуваного об’єкта; 

− визначити стратегію подальшого розвитку об’єкта; 

− провести аналіз виробничої і маркетингової діяльності досліджуваного 

об’єкта; 

− провести аналіз діяльності об’єкта за матрицею SWOT. 

 

Студенти повинні набути навичок:  

− комунікації, взаємодії із різними відділами та рівнями влади у місцях 

локалізації об’єкта;  

− набуття нових зв’язків, знайомств та використання їх у своєму 

професійному зростанні; 

− формування, структурування та подачі інформації відповідно до 

складеного плану. 

 

3. Програма практики 

 

Практика складається з трьох етапів: підготовчого, польового і камерального. 

Керівник практики відповідає за проходження усіх етапів. До кожного студента 

прикріплюється науковий консультант із викладачів кафедри, які, як правило, 

стануть науковими керівниками курсових і маґістерських робіт. 

Під час практики студенти повинні дотримуватися правил безпеки в 

експедиціях географічного факультету. 

При опрацюванні польових матеріалів студентів консультують керівник 

практики та викладачі-консультанти. 

01.09–09.09. Підготовчий етап. Підбір літератури з теми дослідження, 

підготовка індивідуальних програм, наукові консультації з керівниками. 

10.09–24.09. Експедиційний етап. Знайомство з об’єктом дослідження, збір 

статистичних, фондових і картографічних матеріалів. 

25.09–28.09. Камеральний етап. Первинне опрацювання матеріалів 

практики, підготовка і захист звіту. 



ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

До звіту входять: власне звіт і матеріали практики (статистичні, 

картографічні, архівні та власного спостереження). 

Звіт має висвітлювати: 

1. Програму практики, підписану керівником і консультантом. 

2. Відомості про конкретно виконану роботу. 

3. Щоденник практики. 

4. Аналіз літературних і картографічних джерел щодо об’єкта дослідження. 

5. Короткий аналіз і узагальнення зібраних первинних матеріалів щодо 

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

6. Висновки та пропозиції. 

Обсяг звіту становить до 25 сторінок друкованого тексту формату А-4. 

Структура звіту повинна відповідати структурі індивідуальної програми 

виробничої практики студента. У висновках до звіту виробничої практики 

потрібно вказати головні проблеми проведеного суспільно-географічного 

дослідження, а також пропозиції щодо можливого уточнення тематики та аспектів 

дослідження. 

Після аналізу звіту керівником практики і науковим консультантом, 

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

 

4. Критерії оцінювання практики 

 
№ з/п Вид контролю Бали 

1 

2 

3 

4 

5 

Виконання завдань практики 

Оформлення звіту  

Виступ з доповіддю на захисті звіту 

Презентація результатів 

Відповіді на запитання 

50 

20 

10 

10 

10 

Сума балів 100 

 

Згідно з набраною сумою балів виставляється оцінка: 

 
Бали ЕСТS Оцінка 

90−100 А 5 відмінно 

81−89 

71−80 

В 

С 

4 
добре 

61−70 

51−60 

D 

E 

3 
задовільно 

1−50  2 Незадовільно, можна перездати 

 

5. 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. 

 

 



6. 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. 

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 західно-

українського 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. 

 

7. 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 

 

 


