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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 –   

Галузь знань 

 Варіативна 

(за вибором закладу) Напрям підготовки 

 

Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

________106 Географія  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 III-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

V-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

 

-  

Практичні, семінарські 

24   

Лабораторні 

-   

Самостійна робота 

66 год.   

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 26,6 

для заочної форми навчання –  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Магістерська робота є головним видом наукової роботи студентів. Вона демонструє 

ступінь опанування студентами відповідною ділянкою знань, здатність до критичного аналізу 

певної проблеми в межах обраної геопросторової парадигми та теорії, вміння обирати та 

застосовувати адекватну методику емпіричного дослідження та здійснювати ґрунтовний аналіз 

отриманих даних. Тому мета даного курсу формувати у студентів систематизований комплекс 

знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень у географії з 

метою написання та оформлення магістерської роботи за результатами наукових досліджень. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 напрями наукових досліджень та етапи науково-дослідної роботи;  

 основи теоретичних та експериментальних досліджень; 

 види джерел інформації для провадження екологічних досліджень; 

 інформаційне забезпечення наукових досліджень; 
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 загальну характеристику інформації, що необхідна для науково-дослідної роботи. 

 

вміти:  
 визначати предмет та об’єкт дослідження у галузі географії, формулювати мету та 

завдання дослідження; 

 правильно шукати, накопичувати та опрацьовувати наукову інформацію; 

 оформлювати результати наукової роботи; 

 складати та оформлювати наукові статті за результатами науково-дослідної роботи; 

 складати та оформлювати магістерську роботу за результатами науково-дослідної 

роботи. 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Напрямки наукових досліджень та етапи  

науково-дослідної роботи. 

Тема 1. Напрямки наукових екологічних досліджень та етапи науково-дослідної роботи. 

Тема 2. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 

Тема 3. Основи теоретичних, польових та експериментальних досліджень у галузі географії. 

Тема 4. Обробка результатів експериментальних та польових досліджень. 

Змістовний модуль 2. Оформлення результатів наукової роботи. Впровадження та 

ефективність наукових досліджень. 

Тема 5. Складання та оформлення звітів з науково-дослідної роботи. 

Тема 6. Складання та оформлення наукових статей за результатами науково-дослідної роботи. 

Тема 7. Оформлення результатів магістерської роботи. 

Тема 8. Апробація результатів наукового магістерського дослідження. 

 

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 с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Напрямки наукових досліджень та етапи  

науково-дослідної роботи. 

Тема 1.  

Напрямки 

наукових 

екологічних 

досліджень та 

етапи науково-

дослідної роботи. 

2  2          

Тема 2. Пошук, 

накопичення та 

обробка наукової 

інформації. 

2  2          

Тема 3. Основи 

теоретичних, 

польових та 

експериментальних 

досліджень у галузі 

4  4          
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географії. 

Тема 4. Обробка 

результатів 

експериментальних 

та польових 

досліджень. 

4  4          

Разом за змістовим 

модулем 1 

12  12          

Змістовий модуль 2. Оформлення результатів наукової роботи. Впровадження та 

ефективність наукових досліджень. 

Тема 5. Складання 

та оформлення 

звітів з науково-

дослідної роботи. 

2  2          

Тема 6. Складання 

та оформлення 

наукових статей за 

результатами 

науково-дослідної 

роботи. 

2  2          

Тема 7. 

Оформлення 

результатів 

магістерської 

роботи. 

4  4          

Тема 8. Апробація 

результатів 

наукового 

магістерського 

дослідження. 

4  4          

Разом за змістовим 

модулем 2 

12  12          

Усього годин  24  24          

 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Напрямки наукових екологічних досліджень та етапи науково-

дослідної роботи. 

2 

2 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 2 

3 Основи теоретичних, польових та експериментальних досліджень 

у галузі географії. 

2 

4 Обробка результатів експериментальних та польових досліджень. 2 

5 Складання та оформлення звітів з науково-дослідної роботи. 2 

6 Основні засади підтвердження відповідності систем екологічного 

управління екологічним вимогам. 

2 

7 Оформлення результатів магістерської роботи. 2 

8 Апробація результатів наукового магістерського дослідження. 2 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Напрямки наукових екологічних досліджень та етапи науково-

дослідної роботи. 

5 

2 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 5 

3 Основи теоретичних, польових та експериментальних досліджень 

у галузі географії. 

10 

4 Обробка результатів експериментальних та польових досліджень. 10 

5 Складання та оформлення звітів з науково-дослідної роботи. 10 

6 Основні засади підтвердження відповідності систем екологічного 

управління екологічним вимогам. 

10 

7 Оформлення результатів магістерської роботи. 10 

8 Апробація результатів наукового магістерського дослідження. 6 

 Разом  66 

8. Методи навчання 

За джередом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (розповідь, бесіда, 

дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, пошуковий. 

                                                                     

9. Методи контролю 

Поточне опитування на семінарських заняттях, індивідуальне завдання, тестування, 

іспит.                                                                    

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(залік) Змістовий модуль 1 
Сума 

100Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
100 

10 15 10 15 10 15 10 15 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

81-89 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Основи наукових досліджень.Організація самостійної та наукової  

роботи студента: навч. Посібник /Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С. Б. 

Рибак [та ін..] - К.:ВД «Професіонал», 2006. – 208 с. 

2. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

Підручник / В.М. Шейко,Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид.,перероб.і доп. – 

К.: Знання,2002. – 295 с. 
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3. Кислий В.М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / 

В.М. Кислий. – Суми: Університетська книга, 2011. – 224с.  

4. Методичні вказівки з підготовки дипломних і магістерських робіт для 

студентів географічного факультету зі спеціальності «Екологія та 

охорона навколишнього середовища» // Уклали І.П. Ковальчук, Л.П. 

Курганевич. – Львів: Видавничий центр Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2006. – 43 с.    

 

Допоміжна 

1. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. 

 

 

 

2. Койнова І. Б., Рожко І. М. Методичні вказівки для написання дипломних 

робіт студентами спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації 

“Менеджмент природоохоронної діяльності” – Львів: Вид-во „Нова 

марка”,  2002. – 31 с. 

 

3. Кучик О. С., Мальський М. З. Основні вимоги до написання та 

оформлення дипломної роботи (методичні вказівки для студентів 

спеціальностей “міжнародні відносини”, „міжнародне право”, 

“країнознавство” факультету міжнародних відносин). - Львів: Факультет 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені 

Івана Франка. – Львів, 2001. –  24 с. 

 

4. Терещук В. І. Дипломна робота бакалавра: методичні рекомендації до 

виконання та захисту для студентів напряму підготовки «Міжнародна 

інформація» денної та заочної форми навчання. К.: Університет 

економіки та права «Крок», 2001. – 36 с. 

 
 
 

12. Інформаційні ресурси 
 

 

1. http://www.osvita.org.ua/ 

 

 


