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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування  

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань: 

01 освіта 
нормативна 

Змістовних модулів –  

 Рік підготовки: 

І 

Загальна кількість 

годин – 180 

Спеціальність: 

014 середня освіта 

(географія) 

Семестр 

3 

Лекції 

0 

Тижневих годин: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

Практичні/семінарські 

0 

Самостійна робота 

180 год. 

Вид контролю 

Диференційований залік 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Виробнича практика є важливою складовою частиною навчального процесу, 

яка проводиться з метою поглиблення теоретичних знань, формування вмінь і 

набуття практичних навичок самостійного виконання професійних завдань. 

Метою виробничої практики для студентів 5-го курсу є поглиблення та 

закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного 

циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок. Виробнича практика є 

різновидністю навчально-виховного процесу, у якому здійснюється безпосередня 

підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності шляхом поступового 

самостійного вирішення передбачених програмою завдань. Впродовж виробничої 

практики студенти набувають необхідних практичних та організаційних навичок 

проводять самостійну роботу зі статистичними та іншими первинними матеріалами 

відповідних управлінь, використовують засоби обчислювальної техніки, наукові 

загальногеографічні, статистичні, соціологічні методи та засоби аналізу, шукають 

практичний матеріал для написання магістерської роботи. 

 

Метою практики є: 

– закріпити теоретичні знання із дисциплін та курсів, вивчених студентами за 

увесь період навчання; 

– використати теоретичні знання за допомогою різних методів дослідження; 



– на основі зібраної та проаналізованої інформації сформувати звіт, 

включаючи у нього перелік відповідей на питання, поданих у плані.  

У підсумку проходження практики студенти повинні:  

знати: 

– методику й методи підготовчих, польових та камеральних суспільно-

географічних досліджень; 

– програму практики й індивідуальні завдання 

– основні літературні джерела з області своїх досліджень;  

– суспільно-географічну характеристику території дослідження та основні 

суспільно-географічні ознаки свого об’єкта дослідження;  

– правила безпечного виконання польових робіт. 

вміти: 

– зібрати інформацію стосовно діяльності підприємства, аналізувати та робити 

висновки на основі зібраної інформації; 

– працювати із сучасними технологіями збору та аналізу інформації, вміти 

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

 

Завдання практики: 

– Вивчення статистичної інформації, літературних джерел, нормативних 

документів з наукової тематики; 

– Ознайомлення студентів з роботою статистичних управлінь, підрозділів 

адміністрацій, підприємств; 

– Набуття навиків опрацювання великої кількості наукових джерел відповідно 

до тематики дослідження; 

– Оволодіння методами аналізу та збору даних, самостійна оцінка конкретних 

суспільно-географічних явищ і процесів за результатами досліджень, оцінка якості 

і достовірності первинних документів. 

Основою для організації та проведення практики є угоди між університетом і 

підприємствами, які щороку оновлюються. Керівництво практикою здійснюється 

двома особами: викладачем профілюючої кафедри навчального закладу; одним із 

провідних спеціалістів підприємства, де студент проходить практику. 

Керівник практики від підприємства до початку роботи забезпечує вивчення 

студентами правил техніки безпеки, сприяє нормативним умовам проходження 

практики, надає допомогу студентам щодо виконання програми практики, а також 

контролює виконання завдань, хід збору необхідних матеріалів і ведення 

щоденника. 

 

 

 

 



Зміст практики 

Виробничу практику студенти виконують відповідно з обраною тематикою 

магістерської роботи. Виробнича практика проходить у 4 етапи – підготовчий, 

експедиційний, робота на робочому місці конкретної бази практики, камеральний. 

1. Підготовчий етап передбачає роботу в наукових бібліотеках Львова та 

області, в статистичних управліннях, адміністраціях, установах та на 

підприємствах з метою збору та аналізу літературних джерел за темою дипломної 

роботи. На виконання завдань цього етапу відводиться перший та другий тиждень 

виробничої практики. 

2. Експедиційний етап передбачає відвідування окремих об’єктів відповідно 

до тематики - історико-культурних, рекреаційних, сакральних місць, громадських 

організацій, поселень, культурних, освітніх та інших закладів. Експедиційний етап 

студенти можуть проходити на першому-третьому тижнях практики. 

До складу матеріалів, зібраних на двох перших етапах мають входити 

найновіші статистичні дані, методики кількісної оцінки, літературні джерела з 

тематики, результати анкетувань, соціологічних опитувань, матеріали переписів 

тощо. 

3. Камеральний етап передбачає виконання наступних видів робіт: 

– систематизація та узагальнення літературних джерел, обробка статистичних 

даних, виконання індивідуального завдання; 

– виконання графічного матеріалу; 

– підготовка звіту за матеріалами  виробничої практики. Написання звіту та 

оформлення матеріалів практики відбувається, як правило на четвертому тижні 

практики. 

4. Підведення підсумків виробничої практики на кафедрі, звіт керівника про 

практику. 

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ 

Розділи звіту повинні бути розміщені в такому порядку, як вказано у плані. На 

кафедру подається також заповнений та затверджений керівником практики від 

виробництва щоденник, у якому також наводиться характеристика роботи студента 

під час проходження практики на виробництві. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Кожному студенту на період практики надається індивідуальне завдання, яке 

тісно пов’язане з майбутньою магістерською роботою. Виконання індивідуального 

завдання передбачає наступне: 



– розкриття теоретичних аспектів дослідження (аналіз понятійно-

термінологічного апарату, характеристика чинників та факторів, що впливають на 

суспільно-географічні процеси тощо); 

– викладення методології та методів дослідження (розкриття методологічних 

основ дослідження, обґрунтування вибору статистичних даних для аналізу, опис 

основних етапів та конкретних методів дослідження); 

– збір та первинний аналіз статистичних даних. 

 

Перелік тем для індивідуальних завдань: 

1. Суспільно-географічна характеристика Турківського прикордонного 

району 

2. Лісопромисловий комплекс Львівської області  

3. Рекреаційно-туристичне використання водних об’єктів Львівської області: 

географічний аспект  

4. Географія підготовки фахівців з англійської мови у ВНЗ України  

5. Географія зовнішніх зв’язків України з Грузією  

6. Географічні особливості української торгівлі  

7. Географічна характеристика туристичних ресурсів Черкаської області 

8. Військово-промисловий комплекс України. Стан та перспективи розвитку 

галузі 

9. Суспільно-географічні аспекти українсько-словацьких міждержавних 

відносин 

10. Хімічна промисловість України 

11. Сучасні суспільно-географічні процеси в Чернігівській області 

12. Суспільно-географічна характеристика Волинської області 

13. Навчально-виховний потенціал парку «Знесіння» 

14. Електроенергетика України: суспільно-географічні проблеми 

функціонування. 

 

Рекомендована література 

1. Алаев Є. Б. Социально-экономическая география: понятийно-

терминологический словарь. - М. Мысль, 1983. - 350 с. 

2. Атлас України і сумежних країв / за ред. В. Кубійовича. - Львів, 1937. – 48 с. 

3. Дністрянський М. С. Україна у політико-географічному вимірі. - Львів, 

2000. - 310 с. 

4. Заставний Ф. Д. Населення України. – Львів, 1993. 

5. Заставний Ф. Д. Українські етнічні землі.  - Львів, Світ, 1993. - 178 с. 
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– 2008. – 232 с. 
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Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 232 с. 

9. Економічна і соціальна географія світу : навчальний посібник / С. Кузик, О. 

Шаблій, М. Книш, Г. Анісімова та ін.  / за ред. С. Кузика. — Львів: Світ, 2005.  – 

671 с. 

10. Жупанський Я. І. Історія географії в Україні. – Львів: Світ, 1997 − 264 с. 

11. Заставний Ф. Д. Географія України: в 2 кн. / Ф. Д. Заставний. – Львів: Світ, 

1994. – 472 с. 

12. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 томах / під ред. П. Т. Тронька. − К. 

: Головна редакція УРЕ АН УРСР. – 1968 – 1973 р.   

13. Кубійович В. Географія українських і суміжних країв / В. Кубійович. – К. : 

Обереги,  2005. Т.1.- 512 с. 

14. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії / М.Д. Пістун. – К. : Вища 

школа, 1996. – 156 с. 

15. Соціально-економічна географія України: навчальний посібник /  О. І. 

Шаблій, М. І. Білецький, Б. І. Заставецький. – Вид. друге, перероб. і доп. – Львів: 

Світ, 2000. – 680 с. 

16. Статистичний щорічник України за 2014 рік / Державна служба статистики 

України; За редакцією І. М. Жук. Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. – К.: 

Державна служба статистики України, 2015. – 586 с. 

17. Топчієв О. Г. Методи суспільно-географічних досліджень: методологія, 

методи, методики / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с. 

18. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навчальний посібник / О. Г. 

Топчієв. – Одеса:  Астропринт, 2001. – 556 с.  

19. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : підручник / 

О. І. Шаблій. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 444 с. 

20. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / 

О.Шаблій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. − 743 с.  

21. Шаблій О. Суспільна географія : у 2-х кн. / О. Шаблій. — Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2015. — Кн. 1. — 814 с.; Кн. 2. — 706 с. 

22. Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія світу / Б. П. Яценко. – К. : 

Форум, 2004. – 240 с. 

23. Державний комітет статистики України. Всеукраїнський перепис 

населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

2001http://2001.ukrcensus.gov.ua/ 
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24. Державний комітет статистики України  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Порядок оформлення звіту 

Загальний обсяг звіту про проходження виробничої практики має містити не 

менше 30 сторінок друкованого тексту, не враховуючи додатків. Оформлення звіту 

здійснюється за допомогою Word за такими параметрами: шрифт – Times New 

Roman, 14, інтервал – 1,5, поля з усіх сторін – по 2 см, нумерація сторінок – 

наскрізна у верхньому правому куті. Титульний аркуш вважати першою сторінкою. 

Додатки, таблиці, рисунки є основною і обов’язковою складовою Звіту. Одна 

з головних вимог до графічного матеріалу – це наочній та зв'язок з текстом. 

Зміст включає такі змістові компоненти: 

– вступ (мета і завдання досліджень, актуальність теми, вказується місце 

проходження практики, джерела, методи роботи, структура звіту) 

– методика дослідження об'єкта (розглядаються зібрані і опрацьовані 

конкретні методики дослідження об’єкта відомих учених-географів, а також 

подається  власна методика дослідження на практиці) 

– аналіз зібраної інформації по відповідних пунктах чи розділах роботи у 

описовій та графічній формі 

– додатки – статистичні таблиці у первинній формі, в якій були зібрані, 

власноруч складені таблиці 

– список використаних джерел. 

Захист звіту відбувається у формі виступів, презентацій своїх аналітичних 

матеріалів у присутності загального керівника практики і консультантів. 

Приймається рішення щодо якості, повноти зібраних матеріалів, успішності 

захисту роботи. 

 

Підведення підсумків практики 

Підсумки підводяться у процесі захисту студентом Звіту про проходження 

практики перед комісією, яка призначена завідуючим кафедрою. Диференційована 

оцінка згідно кредитно-модульної системи з практики враховується нарівно з 

іншими оцінками, які характеризують успішність студента.  

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільній відгук на 

базі практики або незадовільну оцінку при її захисті направляється на практику 

вдруге в період канікул або відраховується з навчального закладу. 

Керівник практики інформує адміністрацію навчального закладу щодо 

фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які 

пройшли практику, їх дисципліни, стану охорони праці і протипожежної безпеки 

на базі практики і з інших питань організації і проведення практики. 

http://www.ukrstat.gov.ua/

