
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: XXXX. 

2. Назва: виробнича практика «Суспільно-географічна». 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Холоденко В.С., к. геогр. н., 

доцент. 

9. Результати навчання: після проходження виробничої практики студент повинен бути здатним: 

• до широкого просторового мислення;  

• володіти практичними навичками суспільно-географічних досліджень у виробничих умовах; 

• вміти планувати, організовувати та проводити польові суспільно-географічні дослідження; 

• самостійно виявляти, аналізувати та описувати взаємозв’язки між окремими компонентами 

суспільно-територіальних систем і комплексів територій різного таксономічного рівня; 

• набувати практичних навичок у розробці та підготовці аналітико-статистичних, 

картографічних і текстових матеріалів виробничого та управлінського характеру; 

• складати та оформляти звіт з виробничої суспільно-географічної практики. 

10. Форми організації занять: виконання обов’язків за займаною посадою, польові, лабораторні 

дослідження, екскурсії, самостійна робота.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи екології, загальна геологія, 

загальна гідрологія, метеорологія і кліматологія, топографія з основами геодезії, картографія, 

ландшафтознавство, географії грунтів з основами ґрунтознавства, біогеографія, фізична географія 

України, основи суспільної географії, економічна та соціальна географія України. 

12.  Зміст курсу: Суспільно-географічне дослідження адміністративного регіону включає такі 

напрямки: 1. Аналіз та оцінка природно-ресурсних умов для проживання населення і розвитку 

господарства. 2. Характеристика демографічної ситуації в регіоні (виявлення проблем демографічного 

розвитку, визначення їх причин та шляхи розв’язання). 3. Характеристика трудових ресурсів 

(визначення особливостей та проблеми їх використання). 4.  Господарська спеціалізація регіону та 

причини, що її зумовили. 5. Характеристика сільськогосподарського та промислового виробництва. 6.  

Аналіз розвитку транспорту і зв’язку регіону. 7. Особливості розміщення підприємств і закладів сфери 

обслуговування (характеристика соціальної інфраструктури). 8.  Особливості економічних зв’язків 

регіону. 9.  Внутрішньорайонні відмінності. 10.  Проблеми соціально-економічного розвитку регіону. 11. 

Перспективні напрями соціально-економічного розвитку регіону, його точки росту.  12. Висновки та 

рекомендації. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії : навч. 

посіб. / М. Д. Пістун ; Міжнародний фонд «Відродження». – К. : Вища школа, 1996. – 231 с. 

2. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посіб. / О. Г. 

Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с. 

3. Шаблій О. І. Основи суспільної географії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Шаблій. – 2-ге вид. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 295 с. 

4. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: навч. посібник, Одеса: Астропринт, 2009. 544 с. 

5. Шаблій О. Суспільна географія: у 2-х кн., Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. Кн. 1. 814 с.; Кн. 2. 706 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: Лабораторно-польові роботи, 

камеральні роботи, круглі столи – 24 год., самостійна робота – 66 год. Разом 90 годин. Методи: 

екскурсії, індивідуальні завдання,  індивідуальні науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів, розв’язок ситуаційних задач. 
15. Форми та критерії оцінювання: здійснюється за 100-бальною шкалою: Складання заліку з 

виробничої практики – 100 балів.   

16. Мова викладання: українська. 

 
 

В.о. завідувача кафедри                                                                       Романів О.Я., к. геогр. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE   
1. Code: XXXX. 

2. Title: production practice "Socio-geographical". 

3. Type: mandatory. 

4. Higher education on level: I (baccalaureate). 

5. Year of study, when discipline is offered: 3. 

6. Semester when studying discipline: 6. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Kholodenko V.S., candidate of geographical 

sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after passing a production practice, the student must be capable of: 

 • to broad spatial thinking; 

 • possessing practical skills of socio-geographical research in industrial conditions; 

 • be able to plan, organize and conduct field socio-geographical research; 

 • independently identify, analyze and describe interconnections between individual components of socio-

territorial systems and complexes of various taxonomic levels; 

 • acquire practical skills in developing and preparing analytical and statistical, cartographic and textual 

materials of production and management nature; 

 • compile and draw a report on production socio-geographical practice. 

10. Forms of organization of classes: fulfillment of duties by occupied position, field, laboratory research, 

excursions, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: basics of ecology, general geology, general 

hydrology, meteorology and climatology, topography with basics of geodesy, cartography, landscape studies, 

soil geography, biogeography, physical geography of Ukraine, economic and economic geography, economic 

and  Social geography of Ukraine. 

12. Course contents: Socio-geographical study of the administrative region includes the following areas: 1. 

Analysis and evaluation of natural resource conditions for the residence of the population and development of 

the economy.  2. Characteristics of the demographic situation in the region (identification of demographic 

development problems, identifying their reasons and ways of solving).  3. Characteristics of labor resources 

(definition of features and problems of their use).  4. Economic specialization of the region and the reasons for 

them.  5. Characteristics of agricultural and industrial production.  6. Analysis of the development of transport 

and communication in the region. 7. Features of placement of enterprises and facilities of service 

(characterization of social infrastructure).  8. Features of economic ties in the region.  9. Internal differences.  

10. Problems of socio-economic development of the region.  11. Perspective directions of socio-economic 

development of the region, its growth points.  12. Conclusions and recommendations. 

13. Recommended educational editions: 1. Pistin M. D. Fundamentals of the theory of social geography: 

Teaching.  manual.  / M. D. Pystung;  International Renaissance Foundation.  - K.: High School, 1996 - 231 p. 

2. Topchiev O. G. Social-geographical research: methodology, methods, techniques: teach.  manual.  / O. G. 

Topchiev.  - Odessa: Astroprint, 2005. - 632 p. 

3. Shablia O. I. Fundamentals of social geography: to the goat.  for the studio.  the highest.  Teach.  Locks.  / O. 

I. Shablay.  - 2-th species.  - Lviv: LNU NAME Ivan Franko, 2012. - 295 p. 

4. Topchiev O. G. Fundamentals of social geography: Teaching.  Guide, Odessa: Astroprint, 2009. 544 p. 

5. Shablay O. Public geography: in 2 books, Lviv: LNU them.  I. Franko, 2015. KN.  1. 814 p.  2. 706 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: laboratory-field works, cameral works, 

round tables - 24 hours., Independent work - 66 hours.  Together 90 hours.  Methods: excursions, individual 

tasks, individual research tasks, use of multimedia products, solving situational tasks. 

15. Forms and criteria of assessment: carried out on a 100-point scale: Drawing up a test on educational 

practice - 100 points. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

VO Head of Department                        O.Y. Romaniv, candidate of geographical sciences, associate professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


