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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з навчального плану дисципліни «Курсова робота») 
 

Найменування  

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 

01 освіта 
вибіркова 

Змістовних модулів –  

 Рік підготовки: 

5 

Загальна кількість 

годин – 120 

Спеціальність: 

014 середня освіта 

(географія) 

Семестр 

9 

Лекції 

0 

Тижневих годин: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

Практичні/семінарські 

0 

Самостійна робота 

 

Вид контролю 

Диференційований залік 

 

Робоча програма навчальної дисципліни складена відповідно до навчальної 

програми Львівського національного університету для освітньо-

кваліфікаційного рівня “Магістр”. Курсова робота належить до циклу 

професійної та практичної підготовки. 

 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання  

для заочної форми навчання 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Головною метою написання та захисту курсової роботи є напрацювання 

навичок студентів щодо вміння самостійно працювати з джерельною базою 

досліджень, творчо підходити до вирішення завдань дослідження. Курсова 

робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим 

дослідженням студента, яке виконується з певної\двох-трьох дисциплін одного 

спрямування. Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички 

проведення наукового дослідження, розвинути у них навички творчої 

самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами 



сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, 

теми навчальної дисципліни. 

Предмет курсової роботи – отримання практичних навичок на виконання 

науково-дослідної роботи за темою магістерської роботи за темою магістерської 

роботи, які повинні в подальшому розібратися з постановкою завдань 

дослідження та подальшого захисту магістерської роботи в ДЕК. 

Курсова робота забезпечує системний підхід для майбутнього виконання 

наукових досліджень шляхом закріплення таких етапів наукового дослідження 

як обґрунтування актуальності вибраного напрямку дослідження, 

формулювання мети та завдань дослідження, предмету та об’єкту дослідження, 

складання плану досліджень тощо. Метою курсової роботи є надання студентам 

теоретичних та практичних знань у сфері наукових досліджень та допомогти 

формалізувати постановку задач дослідження в курсовій, а в подальшому і в 

магістерській роботах для подальшого успішного розкриття цієї теми. 

Метою курсової роботи є формування в студентів таких компетентностей: 

– здатності обґрунтовано обирати перспективні наукові напрямки для своїх 

досліджень; 

– здатності обґрунтовувати актуальність обраної теми курсової та 

магістерської робіт; 

– здатності оформлювати проведення наукових досліджень в суспільній 

географії. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 

засвоєння цієї навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

 

Знати: 

– особливості організації наукових досліджень на рівні держави; 

– пріоритетні напрямки подальшого розвитку досліджень за обраними 

темами своїх курсових робіт; 

– основні етапи проведення наукових досліджень за обраною темою; 

– особливості проведення наукових досліджень, складання календарного 

плану їхнього виконання. 

 

Вміти: 

– вибирати та аналізувати джерела інформації за напрямом свого 

дослідження; 

– обґрунтовувати актуальність дослідження в обраному тематичному 

напрямку; 

– ставити мету дослідження та завдання, які необхідно виконати для її 

досягнення; 

– формувати об’єкт та предмет наукового дослідження; 



– обирати методи дослідження; 

– обґрунтувати практичну та наукову значимість досліджень, що 

проводяться студентом; 

 

3. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

навчальним планом не передбачені 

 

4. ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ТЕМ 

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни 

і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Керівництво 

здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами кафедри. 

Тематика курсових робіт щорічно затверджується кафедрою. Студентам 

надається право вільного вибору теми. Доцільно при цьому врахувати 

актуальність теми для об’єкту дослідження, професійні інтереси студента й 

напрямок науково-дослідницької роботи. Вибираючи тему курсової роботи з 

тематики, запропонованої кафедрою, студент повинен зорієнтуватись у тому, 

щоб дослідження, здійснене у процесі розробки курсової роботи, можливо було 

продовжити в подальших наукових пошуках. 

Назва курсової роботи повинна бути короткою, відповідати обраній 

спеціальності та суті дослідження. Виходячи з цього найбільш оптимальним 

варіантом назви курсових робіт можуть починатись зі слів “Обґрунтування”, 

“Суспільно-географічна характеристика” тощо. 

Вибрана тема погоджується з науковим керівником і затверджується на 

кафедрі. Подальше її змінення або коригування можливе лише з дозволу 

наукового керівника і завідувача кафедри при достатньому обґрунтуванні змін 

студентом. 

 

5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ /  

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком, прилюдно, 

перед комісією. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом 

головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання членів 

комісії. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й 

готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання. У процесі 

захисту членами комісії оцінюється глибина знань студентом досліджуваної 

теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, 

чітко відповідати на поставлені запитання. 

Оцінка за виконання студентом курсової роботи складається із балів, які він 

отримує за: якість викладу матеріалів дослідження та якість захисту самої 

роботи. Остаточна оцінка вноситься в відомість та залікову книжку студента й 

перезахисту не підлягає. 



Якість викладу матеріалів дослідження включає розкриття теми 

дослідження, належну аргументацію отриманих результатів, зрозумілість 

викладу матеріалу, розкриття теми, досягнення мети дослідження та виконання 

поставлених в курсовій роботі завдань. 

Максимальна кількість балів – 60. 

 

Якість К-сть балів 

Курсова робота оформлена згідно поставлених вимог, всі завдання 

повністю виконані, робота проілюстрована великою кількістю 

картосхем 

60 

Курсова робота оформлена із деякими порушеннями вимог, в 

загальному вигляді основні положення дослідження викладені вірно 

з допущенням окремих помилок, при оформленні картографічного 

матеріалу допущено помилки тощо 

50…59 

Курсова робота оформлена з порушенням окремих вимог, відсутня 

аргументація, порушена логіка викладу основних результатів, 

картосхеми подано зі значними помилками 

40…49 

Курсова робота виконана без дотримання низки вимог, 

невиконаними є окремі завдання дослідження, картосхеми 

запозичені і на них відсутні посилання 

30…39 

Курсова робота зі значними порушення, скомпільована з окремих 

статей, відсутні посилання, робота технічно не є оформленою 
0…29 

 

Якість захисту курсової роботи характеризує ступінь володіння студентом 

матеріалом за темою курсової роботи, аргументованість рішень при розв’язанні 

завдань курсової роботи та вміння захищати свою думку. 

Максимальна кількість балів – 40. 

 

Якість К-сть балів 

Повне володіння теоретичним та практичним матеріалом курсової 

роботи, достатня аргументованість рішень, самостійна відповідь 
40 

Володіння теоретичним та практичним матеріалом курсової роботи 

за допомогою конспекту, аргументованість відповідей при незначній 

допомозі викладача, самостійна відповідь 

25…39 

Задовільне володіння теоретичним та практичним матеріалом 

курсової роботи, слабка аргументованість відповідей, значна 

допомога викладача 

10…24 

Погане володіння теоретичним та практичним матеріалом курсової 

роботи, відсутні аргументовані відповіді 
0…9 

 

Шкала оцінювання: ЗВО, національна та ECTS 

Оцінка ECTS Оцінка в балах Оцінка за 

національною 

шкалою 

A 90-100 відмінно 

B 81-89 
добре 

C 71-80 

D 61-70 задовільно 



E 51-60 

FX  
незадовільно 

F  

 

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

для підготовки курсових робіт 

 

6.1. Вимоги до оформлення робіт 

Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер 

цілісного й завершеного самостійного дослідження. Традиційно курсова робота 

має описово-розрахунковий характер і складається зі вступу, основної частини і 

висновків. 

Курсові роботи умовно поділяють на 1 – вступну частину, 2 – основну 

частину, 3 – список використаних джерел, 4 – додатки. 

Вступна частина містить такі структурні одиниці: титульний лист, зміст, 

перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. 

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ, текст курсової 

роботи, висновки, рекомендації, перелік посилань. 

Додатки розміщують після основної частини курсової роботи. 

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “текст”, 

“висновки”, “перелік посилань” є обов'язковими. 

Курсова робота виконується державною мовою або іноземною, що 

вивчається. 

Обсяг курсової роботи – 20-25 сторінок машинописного тексту/ 35-40 

рукописних сторінок; кількість джерел – не менше 25. 

Текст курсової роботи – це виклад відомостей про предмет (об'єкт) 

дослідження, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності означеної 

роботи (опис теорії, методів роботи) та її результати. 

Текст курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи 

можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це 

необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити 

закінчену інформацію і висновки. 

 

6.2. Рекомендації щодо оформлення Вступу 

Вступ має містити такі рекомендації: 

– Актуальність теми. Актуальність визначається рівнем представленості 

теми дослідження у сучасній географічній літературі та наявності дискусійних, 

недостатньо визначених або слабо розроблених питань; обґрунтування 

актуальності має бути відображено у двох-трьох лаконічних абзацах. 

– Мета проведеного у роботі дослідження. Метою є головне теоретичне 

завдання, що вирішується у пропонованій праці. 



– Узгоджено із метою треба зазначити наукові завдання праці (не більше 

трьох-чотирьох). Завдання конкретизують мету у провідних теоретичних 

напрямах наукової розробки теми. 

– Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом репрезентується змістовно-

теоретичне поле дослідження, у співвідношенні із темою. Предметом є 

виокремлена конкретизована частина об’єкту, на яку безпосередньо спрямоване 

дослідження. 

 

6.3. Рекомендації щодо оформлення Висновків 

У висновках треба навести узагальнюючі положення, що ними, відповідно 

до теми, мають бути представлені отримані наукові результати: досягнення мети 

та вирішення висунутих завдань. 

Висновки вміщують безпосередньо після викладу тексту, починаючи з нової 

сторінки. Висновки повинні містити в собі синтез «наскрізних» висновків за 

розділами, оцінку повноти вирішення поставлених завдань. 


