
Анотація навчальної дисципліни 

«Науково-дослідницький практикум» 

 

1. Назва дисципліни – «Науково-дослідницький практикум». 

2. Лектор – професор Нємець Людмила Миколаївна  

3. Статус – за вибором 

4. Курс – 1 (другого (магістерського) рівня вищої освіти), семестр – 1. 

5. Кількість: кредитів – 4; академічних  годин – 120  (у т.ч. лекції – 2, 

семінарські заняття – 20‚ самостійна робота – 98). 

6. Попередні умови для вивчення – курс тісно пов’язаний із суспільно-

географічними дисциплінами «Суспільна географія», «Методологічні 

проблеми суспільної географії», «Економічна та соціальна географія 

України», «Регіональна економічна і соціальна географія». 

7. Опис курсу: Мета курсу – розкриття можливостей студентів у 

науково-дослідницький роботі як найбільш активної і творчої форми 

отримання знань, самостійної роботи у вузі, надання знань у сфері 

методології науки, методики дослідження, обробки і оформлення матеріалів, 

інформаційному забезпеченню наукових досліджень. 

Задачі курсу: студенти повинні пізнати особливості наукової 

діяльності і методику її проведення, засвоїти напрямки наукових досліджень 

з проблем регіонального розвитку господарства, оволодіти практичними 

навичками у виборі напрямку наукових досліджень, підборі і обробці 

бібліографічних джерел, визначення основних етапів наукової діяльності, 

розробка алгоритму наукового дослідження, написанні магістерської 

кваліфікаційної роботи, ознайомитися з планомірним процесом підготовки 

наукових робітників через аспірантуру і докторнатуру. 

Зміст курсу: організація науково-дослідної роботи студентів у вищій 

школі. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Актуальність та 

класифікація суспільно- географічних досліджень. Сучасна наукова проблема. 

Планування і організація суспільно-географічних досліджень. Основні 

елементи наукового дослідження. Методи проведення наукового дослідження. 

Робота над літературними джерелами та джерела інформації. Узагальнення 

результатів наукового дослідження 

8. Форми та методи навчання – лекції, семінарські заняття та 

самостійна робота студентів згідно програми курсу. 

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне 

експрес-опитування, доповідь на семінарських заняттях, поточна контрольна 

робота, підсумкова контрольна робота. 

10. Навчально-методичне забезпечення: Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., 

Кравченко К. О. Науковий семінар: навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за 

спеціальностями «Економічна та соціальна географія» і «Географія рекреації 

і туризму». – Харків, 2015. – 70 с. 

11. Мова викладання – українська. 
 


