
 
 
 
 
 



 
Назва курсу Курсова робота 

Адреса 
викладання 

курсу 

Географічний факультет, 
Львівський національний університет  
імені Івана Франка, 
вул. П. Дорошенка, 41, 
м. Львів, 79000, Україна 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Географічний факультет.  
Кафедра економічної і соціальної географії 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

10 Природничі науки, 
106 Географія 
Дисципліна вільного вибору студента циклу професійної та 
практичної підготовки 

Викладачі курсу Біланюк Володимир Іванович, канд. геогр. наук, доцент, доцент  
кафедри фізичної географії, декан географічного факультету; 
Дубіс Лідія Францівна, докт. геогр. наук, професор, завідувач кафедри 
геомофрології і палеогеографії; 
Іванов Євген Анатолійович, докт. геогр. наук, доцент, завідувач 
кафедри конструктивної географії і картографії  
Лозинський Роман Мар’янович, докт. геогр. наук, професор, завідувач 
кафедри географії України; 
Паньків Зіновій Павлович, докт. геогр. наук, професор, прфоесор 
кафедри грунтознавства і географії грунтів; 
Ровенчак Іван Ілліч, докт. геогр. наук, професор, професор кафедри 
економічної і соціальної географії; 
Рожко Ігор Михайлович, канд. геогр. наук, доцент, завідувач кафедри 
РВПР і ОП; 
Круглов Іван Станіславович, канд. геогр. наук, доцент, доцент 
кафедри фізичної географії; 
Котик Любов Іванівна, асистент кафедри економічної і соціальної 
географії 

Контактна 
інформація 
викладачів 

volodymyr.bilanyuk@lnu.edu.ua 
lidiya.dubis@lnu.edu.ua 
yevhen.ivanov@lnu.edu.ua 
roman.lozynskyy@lnu.edu.ua 
zinoviy.pankiv@lnu.edu.ua 
ivan.rovenchak@lnu.edu.ua 
ihor.rozhko@lnu.edu.ua 
ivan.kruhlov@lnu.edu.ua 
liubov.kotyk@lnu.edu.ua 

Консультації по 
курсу 

відбуваються 

Консультації з завідувачем кафедри, тематику якої вибрали студенти 
та викладачем, який здійснює керівництво курсовою роботою у 
продовж семестру, як мінімум 1 раз в тиждень за попередньо 
узгодженим графіком. Також он-лайн консультації засобами 
MicrosoftTeams, Zoom, GoogleMeet.  

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography 
Інформація про 

курс 
Навчальна дисципліна «Курсова робота» є вибірковою дисципліною 
циклу професійної та практичної підготовки студентів. Вона 
розроблена таким чином, щоб дати змогу студентам закріпити та 
суттєво поглибити теоретичні знання й розвинути практичні навики 



наукових досліджень з окремих напрямків географічної науки 
залежно від науково-професійного зацікавлення студента. Останнє 
визначається темою наукових зацікавлень студента, яка індивідуально 
пропонується студентом для опрацювання та узгоджується з науковим 
керівником та завідувачем кафедрою, за якою студент виявляє 
бажання виконати курсову роботу.  

Коротка 
анотація курсу 

Дисципліна «Курсова робота» є навчальною дисципліною вільного 
вибору студента циклу професійної та практичної підготовки, яка 
розроблена на географічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка у 
рамках освітньої програми 106 Географія, викладається в 5 семестрі в 
обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS) та завершується підготовкою курсової роботи. 

Мета та цілі 
курсу 

Курсова робота – це самостійний науковий твір студента, який 
свідчить про його загальнонауковий теоретичний рівень та здобуті 
географічні професійні навики дослідницько-пошукової роботи; 
вміння користуватися літературними та Інтернет-ресурсними 
методами, правильно складати список джерел; самостійно розробляти 
структуру роботи, визначати її мету і завдання, наукові проблеми і 
висновки; при захисті – користуватися мультимедійними засобами. 
Метою навчальної дисципліни «Курсова робота» є сформувати, 
розвинути та репрезентувати вміння студентів до індивідуальної 
науково-дослідної діяльності. 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

Базова: 
1. Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник / М. Влах, 

Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 344 с. 
2. Географічна енциклопедія України. – К.: Гол. ред. УРЕ. Т. 1, 2, 3. – 1989–

1991. 
3. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. – 

Чернівці: Рута, 2003. – 392 с. 
4. Комплексний Атлас України. – ДНВП “Картографія”, 2005. 
5. Міллер Г. П. Польове ландшафтне знімання гірських територій / 

Г. П. Міллер. — К. : ІЗМН, 1996. — 168 с. 
6. Мороз С. А. Методологія географічної науки : навч. посіб. / С. А. Мороз, 

В. І. Онопрієнко, С. Ю. Бортник. — К. : Заповіт, 1997. — 333 с. 
7. Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2008. – 440 с. 
8. Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового 

аналізу : навч.-метод. посіб. / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна, 2014. — 172 с. 

9. Олійник Я. Б. Загальне землезнавство : підручник / Я. Б. Олійник, 
Р. П. Федорищак, П. Г. Шищенко. — К. : Знання-Прес, 2008. — 342 с. 

10. Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / 
В. М. Пащенко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. — 256 с. 

11. Петлін В. М. Теорія природних територіальних систем : у 4-их т. / 
В. М. Петлін.— Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 

12. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії / М. Д. Пістун. — К. : Вища 
шк., 1996. — 231 с. 

13. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, 
методика. Навчальний посібник – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с. 

14. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид.центр 
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003, – 444 с. 

15. Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. – 
Львів: Вища школа, 1994. – 303 с. 

Додаткова: 
1. Clifford J. N. Key Concepts in Geography / N. J. Clifford [et al.]. — [2 ed.]. — 

L. : Sage Publications, 2009. — 480 p. 
2. Holden J. An Introduction to Physical Geography and the Environment / J. Holden. — 

[3th ed.]. — N.Y. : Pearson, 2012. — 904 p. 
3. International Encyclopedia of Human Geography in 12 volumes. — Amsterdam : 



Elsevier, 2009. 
4. Timothy J. Fik. The Geography of Economic Development. Regional Changes, 

Global Challenges / Fik J. Timothy ; [2th еd.]. — Boston, 2000. — 294 p. 
5. Адаменко О. М. Екологічна геоморфологія : підручник / О. М. Адаменко, 

Г. І. Рудько, І. П. Ковальчук. — Ів.-Франківськ, 2000. — 411 с. 
6. Барановський М. О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення 

сільських депресивних територій України : монографія / М. О. Барановський. — 
Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2009. — 396 с. 

7. Білецький М. І. Соціальна географія : навч. посібник / М. Білецький, 
І. Ванда, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 328 с. 

8. Гродзинський М. Д. Ландшафтна екологія : підручник / М. Д. Гродзинський. 
— К. : Знання, 2014. — 550 с. 

9. Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту : місце і простір : монографія у 2-х 
т. / М. Д. Гродзинський. — К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2005. — Т. 1. — 432 с. ; Т. 2. — 
504 с. 

10. Денисик Г. І. Регіональне антропогенне ландшафтознавство : навч. посіб. / 
Г. І. Денисик, О. В. Тімець. — Вінниця-Умань, 2010. — 170 с. 

11. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. – 
Чернівці: Рута, 2003. – 392 с. 

12. Дністрянський М. С. Політична географія України : навч. посіб. / 
М. С. Дністрянський. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 348 с. 

13. Інтегральний потенціал території — теоретичні та практичні аспекти 
дослідження : монографія / Г. П. Підгрушний, В. П. Нагірна, М. І. Фащевський [та 
ін.]. — К. : Ін-т географії НАН України, 2012. — 464 с. 

14. Кайку М. Майбутнє розуму / М. Кайку. — [пер. з англ. А. Кам’я-нець]. — 
Львів : Літопис, 2017. — 408 с. 

15. Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються : 
навч. посібник / М. М. Книш. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 264 с 

16. Книш М. М. Політико-географічна глобалістика : навч. посіб. / М. М. Книш, 
Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 484 с. 

17. Ковальчук І. Екологія : підручник / І. Ковальчук, В. Робак. — Львів : Вид. 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 325 с. 

18. Ковальчук І. П. Гідроекологічний моніторинг : навч. посіб. / І. П. Ковальчук, 
Л. П. Курганевич. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 292 с. 

19. Кравчук Я. С. Геоморфологічне картографування : навч. посіб. / 
Я. С. Кравчук. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 176 с. 

20. Кукурудза С. І. Біогеографія : підручник / С. І. Кукурудза. — Львів : Вид. 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 504 с. 

21. Львів. Комплексний атлас / [за ред. проф. О. І. Шаблія]. — К. : 
ДНВП «Картографія», 2012. — 192 с. 

22. Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П. О. Масляк. — К. : 
Знання, 2008. — 343 с. 

23. Миллер Г. П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий 
/ Г. П. Миллер. — Львов : Высш. шк., 1974. — 202 с. 

24. Міллер Г. П. Ландшафтознавство : теорія і практика : навч. посіб. / 
Г. П. Міллер, В. М. Петлін, А. В. Мельник. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 
2002. — 172 с. 

25. Назарук М. М. Соціальна екологія : соціально-екологічний аналіз : 
монографія / М. М. Назарук. — Львів : Укр. акад. друкарства ; Вид. центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 2008. — 348 с. 

26. Олійник Я. Б. Вступ до соціальної географії : навч. посібник / Я. Б. Олійник, 
А. В. Степаненко. — Київ : Знання, 2000. — 204 с. 

27. Петлін В. М. Конструктивна географія / В. М. Петлін. — Львів : Вид. центр 
ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 544 с. 

28. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. у двох част. / 
С. П. Позняк. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — Ч. 1. — 270 с. ; Ч. 2. — 286 с. 

29. Позняк С. П. Картографування ґрунтового покриву / С. П. Позняк, 
Є. Н. Красєха, М. Г. Кіт. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 500 с. 

30.  Природа Львівської області / За ред. K. I. Геренчука. – Львів: Вид-во Львів 
ун-ту, 1972. 

31. Ровенчак І. І. Географія культури : проблеми теорії, методології та методики 
дослідження : монографія / І. І. Ровенчак. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 
— 240 с. 



32. Сонько С. П. Просторовий розвиток соціо-природних систем : шлях до 
нової парадигми / С. П. Сонько. — К. : Ніка-Центр, 2003. — 287 с. 

33. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посіб. / О. Г. Топчієв. — 
Одеса : Астропринт, 2009. — 544 с. 

34. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид.центр 
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003, – 444 с. 

35. Шаблій О. Суспільна географія: у чотирьох кн. [Вибрані твори] / О. Шаблій 
// Кн. перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 814 с. 

36. Штойко П. І. Концепції природознавства : навч. посіб. / П. І. Штойко. — 
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 456 с. 

37. Яценко Б. П. Політична географія : навч. посібник / Б. П. Яценко. — К. : 
Вид-во Ін-ту сходознавства НАНУ, 2005. — 134 с. 

Інформаційні ресурси: 
1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія : Географія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.lgtinfo.com.ua. 

2. Вісник Львівського університету. Серія географічна [Електронний ресурс]. 
— Режим доступу : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography. 

3. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні 
науки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://visgeo.onu.edu.ua. 

4. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
Серія : Геологія. Географія. Екологія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://journals.uran.ua/geoeco. 

5. Географічний словник [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.geograf.com.ua/glossary. 

6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

7. Збірник наукових праць «Часопис картографії» [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.lgtinfo.com.ua. 

8. Інститут географії НАН України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://igu.org.ua. 

9. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки. Серія : Географічні науки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://esnuir.eenu.edu.ua. 

10. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : 
Географічні науки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gj.kherson.ua. 

11. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. Серія : Географія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://econom.chnu.edu.ua. 

12. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://geography.tnpu.edu.ua. 

13. Український географічний журнал [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://ukrgeojournal.org.ua. 

14. Часопис соціально-економічної географії [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://periodicals.karazin.ua/socecongeo. 

15. National Geographic Society [Electronic resource]. — Mode of access : 
http://www.nationalgeographic.com 

Тривалість 
курсу 

90 годин (3 кредити ЄКТС) 

Обсяг курсу Денна форма навчання: 90 годин, з них 90 годин самостійної роботи. 
Заочна форма навчання: 90 годин, з них 90 годин самостійної роботи. 

Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 
знати:  
 Головні етапи самостійного наукового дослідження; 
  Сутність загальнонаукових та конкретнонаукових методів 

дослідження;  
 Підходи до укладання структури наукової роботи; 
 Особливості методології наукового дослідження; 



 Вимоги да наукової мови;  
 Особливості укладання поняттєво-термінологічної системи за 

темою дослідження; 
 Підходи до розкриття та пояснення результатів наукового 

дослідження; 
 Особливості укладання тематичних карт, схем за темою 

дослідження; 
уміти:  
 Обґрунтовувати актуальність теми дослідження; 
 Укладати завдання дослідження; 
 Підбирати й застосовувати методи дослідження для 

досягнення бажаного наукового результату;  
 Планувати та організовувати індивідуальне наукове 

дослідження із збереженням високого рівня науковості та академічної 
грамотності й доброчесності; 

 Проводити індивідуальні польові дослідження на 
місцевості (геоморфологічні, ґрунтознавчі, фізико-географічні, 
еколого-географічні, соціально-економіко-політико-демогеографічні 
та ін. залежно від теми курсової роботи); 

 Застосовувати математичні й статистичні методи у 
процесі дослідження; 

 Виконувати тематичні й комплексні карти, ГІС-моделі за 
темою дослідження; 

 Подавати науково виважену інтерпретацію результатів 
індивідуального наукового дослідження, укладати науковий текст; 

 Виконувати презентацію за результатами індивідуального 
наукового дослідження. 

Ключові слова Географія, самостійне наукове дослідження, структура роботи, хід 
наукового дослідження, методи дослідження, наукова методологія, 
наукові результати, наукова самопрезентація 

Формат курсу Очний, заочний 
Теми Див.: Таблиця «Схема курсу» 

Підсумковий 
контроль, форма 

Диференційований залік у кінці семестру за результатами виконання 
курсової роботи та її захисту 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
нормативних навчальних дисциплін «Основи суспільної географії», 
«Історія географії», «Картографія»  та ін. достатніх для володіння 
поняттєво-категоріальним апаратом географії, її головними методами 
дослідження та провадження індивідуальних наукових досліджень. 

Навчальні 
методи та 

техніки, які 
будуть 

використовуват
ися під час 

викладання 
курсу 

Використовуються такі методи навчання: 
а) словесні – консультація, пояснення, бесіда; 
б) наочні – ілюстрування схемами, графіками та таблицями; 
в) індивідуальна наукова робота – через провадження індивідуального 
наукового дослідження на узгоджену з науковим керівником 
тематику.  

Необхідне 
обладнання 

Виконання курсової роботи не поредбачає використання 
вузькоспеціалізованого програмного забезпечення, крім загально 
вживаних програм і операційних систем (корпоративний пакет 
MicrosoftOffice 365) та картографічних ГІС-пакетів, які знаходяться у 



вільному доступі чи мають демонстраційні версії, що можна 
застосовувати для виконання курсової роботи.  
Виконання курсових робіт з географії ґрунтів, геоморфології, 
екологічної ситуації території дослідження тощо передбачає 
використання лабораторного обладнання, яке присутнє на факультеті 
в навчальних лабораторіях. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  
 •збір вихідного матеріалу для написання курсової роботи, 

укладання плану індивідуального дослідження, означення 
завдань дослідження, підбір методів дослідження: 20% 
семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20 балів; 

 розкриття змісту курсової роботи (текстова частина): 20% 
семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20 балів; 

 виконання індивідуальних карт за темою дослідження: 20% 
семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20 балів; 

 оформлення роботи з дотриманням вимог до такого типу 
наукових робіт: 10% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів – 10 балів; 

Захист курсової роботи перед членами кафедри (комісії з захисту 
курсових робіт): 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 
– 30 балів; 

Підсумкова максимальна кількість балів: 100 балів. 
Диференційований залік. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 
будуть їхніми оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 
обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 
Виявлення ознак академічної недоброчесності в курсовій роботі 
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання консультацій під час виконання курсової роботи є 
важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 
відвідають ці консультації. Студенти мають інформувати викладача 
про неможливість відвідати консультацію. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 
самостійно, буде надана викладачами виключно в освітніх цілях без 
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 
використання також й іншої літератури та джерел, які відсутні з-
поміж рекомендованих, але які розкривають завдання лекційного 
курсу та практично-семінарських занять, індивідуального навчально-
дослідного завдання. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Питання до 
заліку чи іспиту, 
курсової роботи 

Питання формуються членами комісії у процесі розкриття змісту 
курсової роботи під час її захисту. Питання стосуються змісту роботи, 
атапів її дослідження, методів, які використовувалися у роботі, 
інтерпретації результатів дослідження, проблемних моментів, які 
виникли у процесі праці над темою.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу, захисту курсової роботи. 



Таблиця 
Схема курсу 

 
Тиж. Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  
Література. Ресурси в 

інтернеті 
Завдання, год 
(денна/заочна) 

Термін 
виконання 

1 Вибір теми курсової 
роботи 
Пропозиція теми курсової 
роботи. 
Узгодження теми курсової 
роботи з науковим 
керівником. 
Обгрунтування 
актуальності теми 
дослідження. 

Самостійна 
робота 

Див. Базова література з 
курсу 

5 год/ 5 год 1 тиждень 

2 Складання плану 
курсової роботи. 
Укладання завдань 
дослідження 

Самостійна 
робота 

Див. Базова література з 
курсу 

5 год/ 5 год 1 тиждень 

3 Збір матеріалу для 
курсової роботи 

Самостійна 
робота 

Див. Література з курсу 30 год/ 30 год 8 тижнів 

4 Опрацювання зібраного 
матеріалу для курсової 
роботи 
Укладання базових 
таблиць. 
Виконання тематичних і 
комплексних карт, схем, 
профілів. 
Проведення статистичних 
та математичних 
обчислень 
 

Самостійна 
робота 

Див. Література з курсу 20 год/ 20 год 2 тиждень 

5 Виконання 
пояснювальної частини 
до курсової роботи. 
Оформлення текстової 
частини курсової роботи 

Самостійна 
робота 

Див. Література з курсу 15 год/ 15 год 2 тиждень 

6  Укладання презентації за 
результатами виконання 
курсової роботи. 
Підготовка курсової 
роботи до захисту.  

Самостійна 
робота 

Див. Література з курсу 10 год/ 10 год 1 тиждень 

7 Захист курсової роботи. 
Підготовка доповіді для 
захисту курсової роботи та 
захист курсової роботи 
перед комісією. 

Самостійна 
робота 

Див. Література з курсу 5 год/ 5 год 
  

1 тиждень 

 


