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Назва курсу Науковий семінар

Адреса викладання 
курсу

вул. Дорошенка 41, 79005, Львів

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна

географічний факультет, 

кафедра географії України

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності

10 Природничі науки 

про 103 Науки Землю

Викладачі курсу Дністрянський М. С., д.г.н., професор, 

професор кафедри географії України

Контактна інформація 
викладачів

m_dnister@ukr.net

Консультації по курсу 
відбуваються

П’ятниця: 12:00- 14:00 (вул. Дорошенка,41, каб. 59

Також проводяться он-лайн консультації через Skype або подібні 
ресурси. Для погодження часу консультацій слід писати на електронну 
пошту викладача.

Сторінка курсу

Інформація про курс Курс розроблено так, щоб надати здобувачам необхідні знання, 
обов’язкові для того, щоб вміти аналізувати складні комплексні 
проблеми у галузі географії. Тому курс на розкриття основних проблем 
географії населення та ознайомлення з інструментами, які потрібні для 
вирішення конкретних географічних завдань дослідження географії 
поселень.

Коротка анотація курсу Науковий семінар є нормативною дисципліною з спеціальності 106 
Науки про Землю для освітньої програми з підготовки доктора філософії. 
Зміст курсу зорієнтований на вивчення основних проблем розселення 
населення.

Мета та завдання курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Науковий семінар» є 
формування в аспірантів фахових компетентностей щодо здійснення 
науково-дослідної діяльності в галузі суспільної географії, 
вдосконалення навичок представлення власних наукових результатів, 
кваліфікованого опрацювання наукової літератури та участі в наукових 
дискусіях.
Найважливіші завдання: поглиблення теоретичної фахової підготовки 
аспірантів в галузі суспільної географії; оволодіння сучасними 
практичними вміннями для розв’язання різнобічних суспільно- 
географічних.

Література для 
вивчення дисципліни

Доценко А. І. Територіальна організація розселення: теорія і практика. 
К.: Фенікс, 2010,- 536 с.
Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, 
методики [Текст] : навч. посібник для студ. геогр. та екон. спец, вищих 
навч. закл. -  Одеса. : Астропринт, 2005. -  632 с.
Clifford, N.J.; Holloway, S.L.; Rice, S.P.; Valentine, G., ed. (2009). Key
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Concepts in Geography (2nd ed.). London: SAGE.
Johnston, R.J. (2009). The Dictionary of Human Geography (5th ed.). 
Blackwell Publishers, London.

Положення про забезпечення академічної доброчесності ЛНУ ім. Івана 
Франка. Доступно на: https://www.lnu.edu.ua/wp- 
content/uploads/2019/06/res academic virtue.pdf

Постанова та Порядок проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії (2019) Доступно на:

https://zakon.rada.sov.Ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#nl8

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук. Доступно на:

https://zakon.rada.sov.ua/laws/show/zl 086-19#пЗЗ

Тривалість курсу 1 семестр

Обсяг курсу 16 годин аудиторних занять, усі заняття - семінари.

Очікувані результати 
навчання

Після завершення курсу здобувач буде

Знати: найважливіші концепції сучасної географії поселень; головні 
джерела географічної наукової інформації в галузі географії населення і 
його розселення; актуальні географічні проблеми; правила та принципи 
наукової дискусії.

Вміти: аналізувати складні комплексні проблеми в галузі географії 
сільського та міського населення; готувати наукову доповідь та 
презентацію; рецензувати наукові праці

Ключові слова Географія населення, географія поселення, розселення населення, 
сучасні методи суспільно-географічних досліджень.

Формат курсу Очний

Теми Подано в таблиці нижче

Підсумковий контроль, 
форма

Залік в кінці семестру

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 
географічних дисциплін бакалаврату та магістратури, достатніх для 
сприйняття понятійно-термінологічного апарату географії, розуміння її 
джерел

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу

Семінарські заняття, дискусія, індивідуальні заняття, самостійна робота, 
проблемні бесіди, метод кейсів, творче індивідуальне завдання тощо

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, загальнодоступне програмне забезпечення, 
доступ до Інтернету, проектор

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/res
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/res
https://zakon.rada.sov.Ua/laws/show/167-2019-%D0%BF%23nl8
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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.

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 до заліку чи 
екзамену.

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

№ Тема Лекції,
год.

С ем інари ,
год

С ам остій 
на робота, 

год.

і Концепції сучасної географії населення - 2 і

2 Методологічні основи наукових досліджень в галузі географії 
населення

— 2 і

3 Провідні напрямки географічних наукових досліджень в галузі 
географії поселень

— 2 і

4 Формулювання об’єкту та предмету наукового дослідження в 
галузі географії поселень

— 2 і

5 Обгрунтування стратегії та плану наукового дослідження в 
галузі географії поселень

— 2 2

6 Вибір методики й методів дослідження географії сільських 
поселень

— 2 2

7 Підготовка доповіді й презентації на конференцію - 2 2
8 Підготовка до виступу на кафедральному науковому семінарі - 2 2

Всього - 16 12


