


 
 

 

 

 

 
 
 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Галузь знань, Характеристика навчальної 

 напрям дисципліни   

Найменування підготовки,    
   

показників освітньо- денна форма заочна форма 
 

кваліфікаційний  навчання навчання 
 

рівень     
       

 Галузь знань    

Кількість кредитів - 3 

242 «Сфера Нормативна   

обслуговування»    

       

Модулів – 2    Рік підготовки:   
     

Змістових модулів – 2 Напрям 1-й  1-й 
 

підготовки 
   

Курсова робота Семестр   
 

242 «Туризм» 
   

Загальна кількість 2-й  2-й 
    
      

годин - 90 
      

   Лекції   
      

       

      год. 
      

    Практичні, семінарські 
       

    16 год.  год. 

Тижневих годин для 
      

Освітньо- 
Лабораторні   

денної форми 
   

кваліфікаційний 
   

навчання: 
   

рівень: «Магістр» 
   

аудиторних – 2 
Самостійна робота 

      
       

самостійної роботи 
   74 год.  год. 
      

студента – 74 
      

   ІНДЗ:   
       

    Вид контролю:   
       

    Залік  Залік 
       

Примітка. 
 

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і  

індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання –  

для заочної форми навчання – 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Магістерський семінар” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр, напряму 242 
«Сфера обслуговування» (спеціальності ) 242 «Туризм».  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є освоєння практичних та теоретичних 

підходів наукової роботи.  
Міждисциплінарні зв’язки: Основи наукових досліджень, Основи туризмознавства, 

Географія туризму, Туристичне країнознавство, Ринок туристичних послуг, Туризмологія. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  
Змістовий модуль 1. Напрямки наукових досліджень та етапи науково-дослідної роботи. 
Змістовний модуль 2. Оформлення результатів наукової роботи. Впровадження та 
ефективність наукових досліджень. 

 

1. 1. Мета. Магістерська робота є головним видом наукової роботи студентів. Вона 

демонструє ступінь опанування студентами відповідною ділянкою знань, здатність до 

критичного аналізу певної проблеми в межах обраної геопросторової парадигми та теорії, 

вміння обирати та застосовувати адекватну методику емпіричного дослідження та 

здійснювати ґрунтовний аналіз отриманих даних. Тому мета даного курсу формувати у 

студентів систематизований комплекс знань про загальні принципи, форми та методи 

проведення наукових досліджень у туризмі з метою написання та оформлення магістерської 

роботи за результатами наукових досліджень. Забезпечити набуття студентами вмінь 

підготовки наукових доповідей та їхнього рецензування. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Магістерський семінар” є 
формування в студентів системи вмінь щодо підготовки та представлення наукових 
доповідей, їхнього рецензування, доповнення, постановки запитань доповідачу; забезпечити 
засвоєння та поглиблення студентами знань про властивості індустрії туризму. 

 

 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

–  напрями наукових досліджень та етапи науково-дослідної роботи; 

–  основи теоретичних та експериментальних досліджень; 

–  види джерел інформації для провадження екологічних досліджень; 

–  інформаційне забезпечення наукових досліджень; 

–  загальну характеристику інформації, що необхідна для науково-дослідної роботи. 

 

вміти:  
– визначати предмет та об’єкт дослідження у галузі географії, формулювати мету та 

завдання дослідження;  
–  правильно шукати, накопичувати та опрацьовувати наукову інформацію; 

–  оформлювати результати наукової роботи;  
– складати та оформлювати наукові статті за результатами науково-дослідної роботи; 

 

–  складати та оформлювати магістерську роботу за результатами науково-дослідної 

роботи 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90_ години____3____ кредитів ECTS 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Напрямки наукових досліджень та етапи науково-дослідної 
роботи.  

Тема 1. Напрямки наукових туристичних досліджень та етапи науково-дослідної 

роботи.  
Тема 2.Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.  
Тема 3.Основи теоретичних, статистичних та наукових дослідженьу галузі туризму.  
Тема 4.Обробка результатів теоретичних, статистичних та наукових досліджень. 

 

Змістовний модуль 2. Оформлення результатів наукової роботи. Впровадження 
та ефективність наукових досліджень.  

Тема 5.Складання та оформлення звітів з науково-дослідної роботи.  
Тема 6.Складання та оформлення наукових статей за результатами науково-дослідної 

роботи.  
Тема 7.Оформлення результатів магістерської роботи.  
Тема 8.Апробація результатів наукового магістерського дослідження. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назви змістових модулів і тем      Кількість годин      

  Денна форма   Заочна форма  

 Усь   у тому числі  Усь   у тому числі  

 ого  л п ла ін  с ого  л п ла ін  с

     б д  р     б д  р

1 2  3 4 5 6  7 8  9 1 1 1  1

            0 1 2  3
 

Змістовий модуль 1. Напрямки наукових досліджень та етапи 
науково-дослідної роботи. 

 

Тема 1. Напрямки наукових   2  9        

туристичних досліджень та етапи             

науково-дослідної роботи.              

Тема 2. Пошук, накопичення та обробка   2  9        

наукової інформації.              

Тема 3. Основи теоретичних,  2  9        

статистичних та наукових досліджень у             

галузі туризму.               

Тема 4. Обробка результатів  2  9        

теоретичних, статистичних та наукових             

досліджень.               

Разом 1 модуль    8  36        

Змістовний модуль 2. Оформлення результатів наукової роботи.  

Впровадження та ефективність наукових досліджень. 
 

Тема 5. Складання та оформлення звітів   2  9        

з науково-дослідної роботи.             

Тема  6.  Складання  та  оформлення   2  9        

наукових  статей  за  результатами             

науково-дослідної роботи.             

Тема 7. Оформлення результатів   2 9         

магістерської роботи.             
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Тема 8. Апробація результатів    11           

наукового магістерського дослідження.   2            

Разом 2 модуль   8 32           

 Усього годин 9  16 74           

  0              

 5.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ      

№ Назва теми        Кількість  

з/п           годин  

1 Напрямки наукових туристичних досліджень та етапи науково-  2    

 дослідної роботи.             

2 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.  2    

3 Основи теоретичних, статистичних та наукових досліджень у  2    

 галузі туризму.             

4 Обробка результатів теоретичних, статистичних та наукових  2    

 досліджень.             

5 Складання та оформлення звітів з науково-дослідної роботи.  2    

6 Складання та оформлення наукових статей за результатами  2    

 науково-дослідної роботи.             

7 Оформлення результатів магістерської роботи.       2    

8 Апробація результатів наукового магістерського дослідження.  2    

 ВСЬОГО        16    

 6. САМОСТІЙНА РОБОТА      

№ Назва теми        Кількість  

з/п           годин  

1 Напрямки наукових туристичних досліджень та етапи науково-       

 дослідної роботи.             

2 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.       

3 Основи теоретичних, статистичних та наукових досліджень у       

 галузі туризму.             

4 Обробка результатів теоретичних, статистичних та наукових       

 досліджень.             

5 Складання та оформлення звітів з науково-дослідної роботи.       

6 Складання та оформлення наукових статей за результатами       

 науково-дослідної роботи.             

7 Оформлення результатів магістерської роботи.            

8 Оформлення табличного матеріалу у наукових роботах       

9 Оформлення ілюстративного матеріалу в наукових матеріалах       

10 Оформлення списку використаних джерел             

 

7. Методи навчання. 
 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (розповідь, 

бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, пошуковий.  
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

1. Поточний - здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він включає 
перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який 
охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 

нормативно-правові акти та навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст 
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теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної 
роботи;  

2. Підсумковий - здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, 
яка охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант 
контрольних завдань, що складається з трьох частин:  

перша частина - студент має дати чітке визначення правовим поняттям та термінам; 
друга частина - студент має дати ґрунтовну відповідь щодо особливостей елементів  

понять та термінів (ознаки, функції, форми, види, структура тощо); Крім того, під час 
модульного контролю враховуються результати науково-дослідної  

роботи та самостійної роботи студента.  
Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох 

академічних годин. До модульного контролю допускаються усі студенти незалежно від їх 
поточної успішності та відвідування занять, але під час підсумкової модульної оцінки 

враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою та які вони 
мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модулю.  

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня 
після його проведення.  

Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного контролю з 
навчальної дисципліни.  

Сумарна модульна оцінка переводиться в залікову оцінку відповідно до шкали 
оцінювання. 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)  

   
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 
Сума    тест (залік)                  

                  

Змістовий модуль 1     Змістовий модуль 2  
100                 

50 
1 2 3 4       5 6 7 8    

          

6 6 6 6       6 6 6 8     

1, 2 ... 8 – теми змістових модулів  
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків).  
максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 
яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 
екзамені – 50 балів;  
при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 
таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  
21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 
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