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Назва курсу Науковий семінар 

Адреса викладання 

дисципліни 

Каб. 106, вул. Дорошенка, 41. 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний ф-тет ЛНУ ім. І.Франка, 

Кафедра фізичної географії 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 Природничі науки; 

103 Науки про Землю (географія) 

Викладач дисципліни ШушнякВолодимиh Миколайович, 

к.геогр.н., доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

sushniak@gmail.com 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/shushnyak-volodymyr-

mykolajovych 

Консультації з 

питаньнавчання по 

дисциплінівідбуваються 

 

Щовівторказ 11
50

 до 13
00

або в режимі он-лайн (Viber0676702277) 

Сторінкакурсу  

Інформація про 

дисципліни 

Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні 

знання для планування ландшафтно-гідрологічних 

дослідженьурбосистем. Тому у курсі представлено оглядсучасних 

концепцій формування урболандшафтів та  інструментів, які потрібні для 

вирішення конкретних завдань, що виникають у процесі наукових 

досліджень. 
 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна "Науковий семінар" є завершальною нормативною 

дисципліною зі спеціальності "103 Науки про Землю (географія)" для 

освітньої програми аспірантів, яка викладається в 3 і 4 семестрах в 

обсязі 0,5 кредитів (за ECTS).Зміст курсу зорієнтований на дослідження 

ландшафтно-гідрологічних проблем урбосистем . 
 

Мета та цілі дисципліни Метою дисципліни "Науковий семінар" є  оволодіння 

фундаментальними знаннями, розвиток логічного мислення, 

формування переконання, оволодіння культурою толерантності, 

активізація соціального становлення особистості майбутнього 

науковця. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна: 
1. Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний підхід. 

(Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій) : монографія / 

О. Ю. Дмитрук. – Київ : РВЦ  Київський університет, 1998. – 139 с. 

2. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. 

для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. 

– К.: Центр учбовоїлітератури, 2010. – 352 с. 

 

Допоміжна: 
1. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. / 

В.М. Варенко. – К. : Ун-т «Україна», 2013. – 416 c.  

2. Ковальчук В. В. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник / 

В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/shushnyak-volodymyr-mykolajovych
https://geography.lnu.edu.ua/employee/shushnyak-volodymyr-mykolajovych
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«Професіонал», 2005. – 240 с. 

3. Кучерявий В.П. Урбоекологія : підручник / В. П. Кучерявий. – Львів 

: Світ, 2001. – 360 с. 

4. Самойленко В.М. Моделювання урболандшафтних басейнових 

геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 296 с. 

5. Фесюк В.О. Конструктивно-географічні засади формування 

екологічного стану великих міст Північно-Західної України / В.О. Фесюк. – 

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 344 с. 

 

Обсяг курсу 16год аудиторних занять. З них 16 год практичних занять та 14 годин 

самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати: Знати: найважливіші концепції ландшафтних досліджень 

урбосистем, головні джерела географічної наукової інформації в 

галузі гідрології ландшафту правила та принципи наукової дискусії. 
- Вміти: Визначати актуальні наукові проблеми в ландшафтній 

гідрології урбосистем,викладати аргументи,  наводити докази,  

вести наукові дискусії, готувати наукову доповідь та презентацію; 

рецензувати наукові праці 
 

 

Ключові слова Організація наукової діяльності, сучасні тенденції урбогенезу, 

культурні ландшафти, водна складова міського середовища, 

господарська ланка гідро циклу, моніторинг урбосистем, ГІС в аналізі 

урбосистем.  

 

Формат курсу Очний  

 Проведенняконсультацій для кращогорозуміння тем 

Теми Подано нижче у формі СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий контроль, 

форма 

Курс продовжується на наступний 3-й рік навчання аспірантів 

Пререквізити Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з 

ландшафтознавства і гідрології, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату з обраної теми. 

 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, діалог,  дискусія, постановка і розв’язання проблеми. 

 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, загальнодоступне програмне забезпечення, 

доступ до Інтернету, проектор 
 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням: поточна успішність (активна участь на занятті 

- 50 балів, власна доповідь на науковому семінарі - 25 балів, індивідуальне 

завдання - 25 балів. 
Підсумкова максимальна кількість балів - 100 
Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є їх оригінальними 

дослідженнями та міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. 
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Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі зайняття курсу. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. 
 

Питання для перевірки 

знань 

Предмет не передбачає лекційного матеріалу, бали нараховуються на основі 

активності на семінарах, доповідей на семінарах, самостійної роботи 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 
** Схема курсу“НАУКОВИЙ СЕМІНАР” 

Схема курсу 

№ Тема 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год 
Самостійнар

обота, год. 

1 Концепціїсучасноїландшафтної гідрології. 
 

2 1 

2 Методологічніосновинауковихгідрологічнихдослідженьурбосисте

м. 
— 

2 1 

3 Провідні напрямки науковихдосліджень в галузігідрології 

ландшафту. 
— 

2 1 

4 Формулюванняоб’єкту та предмету ландшафтно–

гідрологічногодослідженняурбосистем. 

 
2 1 

5 Обгрунтуваннястратегії та плану ландшафтно-

гідрологічногодослідженняурбосистем. 
— 

2 2 

6 Вибірметодикийметодівландшафтно-

гідрологічногодослідженняурбосистем. 
— 

2 2 

7 Підготовкадоповіді й презентації на конференцію - 2 2 

8 Підготовка до виступу на кафедральному науковомусемінарі — 2 2 
 

Всього - 16 12 

 


