
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань                                 

242  «Сфера 

обслуговування» 

 

Нормативна 

 

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Напрям підготовки 

242  «Туризм»  

 

2-й 1-й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

3-й 2-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 10 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: «Магістр» 

 

16 год.   год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

58  год.  год. 

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 – 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою курсу «Методи дослідження в туризмі» є надання студентам 

географічного факультету, кафедри туризму знання з питань класифікації наук, науково-

технічного потенціалу, організації науково-дослідної діяльності в Україні, організаційних баз 

наукових досліджень, основних наукових методологій та методів, спеціальних методів 



туристичних досліджень. 

Мета - ознайомити студентів з основами методами в науково-дослідній діяльності, зі 

стратегією та тактикою, етапами наукового пошуку, сучасними напрямками наукових 

досліджень в галузі туризму, етапами наукового дослідження, розглянути основні 

методологічні принципи, методи наукових досліджень, теорію і практику, логіку наукових 

досліджень, розкрити інформаційне забезпечення наукової роботи, а також розкрити основні 

методико-методологічні підходи в дослідженні розвитку туристичної індустрії. 

2.2. Завдання: розкрити теоретико-методологічні основи наукових досліджень; 

показати значення науково-дослідної роботи; проаналізувати основні методологічні засади 

формування наукової інтуїції та мислення, напрямки та концепцій сучасної туристичної 

науки; сформувати уміння і навички у виборі напряму наукового дослідження, розробці 

програми та проведенні наукових досліджень. 

2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

–  напрями наукових досліджень у туризмі; 

– основи теоретичних та практичних методів у туризмі; 

– види джерел інформації для провадження туристичних наукових досліджень; 

– дослідницькі принципи наукових досліджень у туризмі; 

– теоретико-методичні основи пізнання в наукових дослідженнях; 

– загальнонаукові, конкретно-наукові та спеціальні методи наукових досліджень, 

розуміти їх зміст, функції та підходи їх застосування; 

– основні методологічні та методичні підходи до вивчення конкретних об’єктів, 

явищ чи процесів, тобто знати методологію наукових досліджень.  

 вміти: 

– дати обґрунтоване поняття методології та методики наукових досліджень, поняття 

наукового методу; 

– вибирати методи наукового дослідження; 

– розробляти (складати) програми туристичного дослідження певного об’єкта, 

явища чи процесу; 

– працювати з джерелами інформації; 

– збирати первинну наукову інформацію і за допомогою методів її опрацьовувати, 

використовуючи сучасну методологію наукових досліджень; 

– організувати та провести наукове дослідження в туризмі; 

– досліджувати  розвиток  туристичної  інфраструктури застосовуючи різні наукові 

методи  для засобів  розміщування, харчування, транспортних засобів; 

– впроваджувати результати досліджень в практику. 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90_ години____3____ кредитів 

ECTS 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи науки та наукової діяльності.  
 
Тема 1. Наука, наукові методи і наукове мислення Підходи до визначення науки. 

Предмет науки. Ознаки науки та основні функції науки: пізнавальна, розвиваюча, практично 

орієнтована. Завдання, що поставлені перед наукою.  

Структура науки, її елементи, класифікація наук. Періодизація розвитку науки. 

Революції у науці. Напрями сучасного розвитку науки. Підготовка наукових кадрів.  

Поняття про наукові факти. Поняття наукової проблеми: визначення проблемної 

ситуації, постановка проблеми, класифікація проблем. Характеристика гіпотези та її 

сутність. Структура гіпотези. Види гіпотез. Етапи розробки гіпотези. Вимоги, що 

висуваються до формулювання наукових гіпотез. Загальна характеристика й визначення 

наукової теорії. Функції теорій.  



Класифікація наукових теорій. Структура наукових теорій. Принципи побудови 

теорій. 

Тема 2. Концептуальні основи методів наукового дослідження у туризмі. 
Відмінність наукового пізнання від звичайного, художнього та інших способів опанування 

реальної дійсності. Основні ознаки наукового пізнання. Дисциплінарний та 

міждисциплінарний аналіз науки. Специфіка філософсько-методологічного дослідження 

науки.  

Передумови наукового мислення і діяльності. Поняття і теорії науки. Необхідні умови 

коректного наукового пояснення. Пізнавальний статус наукових законів, моделі розвитку 

науки.  

Тема.3. Пізнання, наука, проблема істини Наукове і ненаукове знання. Форми 

ненаукового знання. Наука як соціокультурний феномен. Наукова картина світу і її еволюція. 

Різні моделі раціональності. Концептуальні і світоглядні засади наукового знання. Поняття 

синергетики й евристики. Взаємозв'язок епістемології і соціальної філософії. 

Тема 4. Дослідницькі принципи науки. Методи наукового пізнання. Цільова  

орієнтації  науки у суспільстві в історичному її генезисі. Загальні поняття процесу пізнання. 

Принципи та методи наукового пізнання 

 

 Змістовий модуль 2. Методологічні засади наукових досліджень 
  
Тема 5. Методи наукового дослідження Рівні наукового дослідження: емпіричний і 

теоретичний, їх відмінність за предметом, методами і формами наукового знання. Поняття 

про емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження. Методологічні принципи, підходи 

наукового пізнання. Поняття методології, наукового методу, основні риси, функції методу. 

Системи методів дослідження: загальнонаукові, конкретно наукові та спеціальні методи. 

Методи нагромадження емпіричного матеріалу та вираження його в різних формах 

емпіричного знання. Методи спостереження, вимірювання, опису, експерименту та їх роль у 

дослідженні.  

Методи теоретичного узагальнення емпіричного матеріалу та вираження його в різних 

формах теоретичного знання. Аналіз і синтез. Порівняння, абстрагування та узагальнення. 

Індукція, дедукція та аналогія. Моделювання і формалізація. Системний аналіз. Програмно-

цільовий підхід. Комплексні дослідження.  

Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний методи. Порівняльний і структурно-

функціональний методи. Логіко-математичний та імовірнісний методи. Історичний і 

логічний методи. Сходження від абстрактного до конкретного. Емпіричні методи 

дослідження в географії. Методи порівнянь, групувань, картографічний, районування. 

Контент-аналіз. Методи експертних оцінок. Методи перевірки результатів наукового 

дослідження.6 

Тема 6. Наукове дослідження та методика його виконання в туризмі Процес 

наукового дослідження та його характеристика.  Особливості наукового дослідження в 

географії. Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його наукової розробки.  

Формулювання загальної і проміжної цілей дослідження. Визначення об’єкта, 

предмета, теми дослідження. Вибір методології, теоретичних положень дослідження. 

Визначення ходу та передбачуваних результатів дослідження. Побудова гіпотези 

дослідження, вибір методів дослідження. Попереднє ознайомлення з літературою та 

визначення головних напрямків дослідження. Збирання і відбір інформації для проведення 

дослідження. 

Тема 7. Організація науково-дослідної роботи магістрів Види та форми науково-

дослідної роботи магістрів. Класифікація наукових досліджень.  

Теоретичні, експериментальні дослідження. Фундаментальні і прикладні дослідження.  

Пошукові, описові, причинно-наслідкові та прогностичні дослідження. Камеральні і 

польові дослідження. Дослідження, які проводяться самостійно суб'єктом. Дослідження, що 

проводяться спеціалізованими дослідницькими установами. Дослідження, які проводяться 

спільно. Науково-дослідна робота (НДР) магістрантів у навчальний та у позанавчальний час.  



Реферування літератури. Виконання магістерської роботи. Обґрунтування теми, 

розробка її змісту, проведення наукового дослідження, апробація результатів дослідження у 

практиці діяльності підприємств-об'єктів дослідження. Участь у розробці держбюджетної та 

госпдоговірної тематики кафедри. Участь у конкурсах наукових робіт магістрантів, науково-

практичних конференціях. Складання наукової доповіді, наукової статті.  

Планування науково-дослідної роботи магістрантом. Складання індивідуального 

плану роботи магістранта. Розробка календарного плану виконання випускної науково-

кваліфікаційної роботи. Розробка плану впровадження результатів наукових досліджень. 

Тема 8. Інформаційне забезпечення наукових досліджень Інформаційний підхід у 

методології пізнання. Наукова інформація та її джерела. Поняття наукової інформації. Види 

та вимоги до наукових видань: автореферат, дисертації, препринт, збірник наукових праць, 

матеріали наукової конференції, тези доповідей наукової конференції, науково-популярне 

видання.  

Технологія роботи з науковою літературою. Особливості збирання, обробки та 

інтерпретації інформації  

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи науки та наукової діяльності.  
Тема 1. Наука, 

наукові методи і 

наукове мислення.  

 

11 2 2   7       

Тема 2. 

Концептуальні основи 

методів наукового 

дослідження у 

туризмі. 

12 2 2   8       

Тема.3. Пізнання, 

наука, проблема 

істини. 

11 2 2   7       

Тема 4. Дослідницькі 

принципи науки. 

Методи наукового 

пізнання. 

10 2 2   6       

Разом модуль 1 44 8 8   28       

Змістовий модуль 2. Методологічні засади наукових досліджень 
Тема 5. Методи 

наукового 

дослідження. 

12 2 2   8       

Тема 6. Наукове 

дослідження та 

методика його 

виконання в туризмі.  

12 2 2   8       

Тема 7. Організація 

науково-дослідної 

роботи магістрів. 

12 2 2   8       

Тема 8. Інформаційне 

забезпечення 

наукових досліджень.   

10 2 2   6       



Разом модуль 2 46 8 8   30       
Всього 90 16 16   58       

 
5.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальновідомі дослідження явищ і процесів у туризмі 2 

2 Використання у наукових туристичних дослідженнях 

філософських методів. Метафізичний, діалектичний метод. 

2 

3 Загальнонаукові теоретичні (абстрагування, узагальнення, 

історичний, аксіоматичний) методи, їх використання у 

туристичних дослідженнях. 

2 

4 Загальнологічні  (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія) 

методи, практичне використання у наукових дослідженнях 

2 

5 Загальнонаукові метатеоретичні методи (герменевтичний, 

системний) 

2 

6 Використання у наукових туристичних дослідженнях 

загальнонаукових емпіричних (спостереження, експеримент, 

анкетування, тестування, моделювання) методів дослідження 

2 

7 Застосування у наукових дослідженнях специфічних (правові, 

біологічні) методів 

2 

8 Використання у туристичних дослідженнях соціально-

економічних і математичних методів 

2 

 ВСЬОГО 16 
 

6. САМОСТІЙНА  РОБОТА 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Специфіка наукового мислення 4 

2 Основні функції та завдання науки 5 

3 Характеристика етапів становлення науки 5 

4 Процеси пізнання об'єктивної дійсності 4 

5 Теоретико-методичні та методологічні основи наукового пізнання 

в дослідженнях 

5 

6 Рівні і масштаби географічних досліджень 4 

7 Основні методологічні принципи, підходи та методи 

інформаційного забезпечення наукових досліджень 

5 

8 Первинні матеріали наукових досліджень, прийоми обробки, 

аналіз інформації, масштаби дослідження 

5 

9 Етапи наукового дослідження, програма дослідження об’єкта 4 

10 Методика аналізу емпіричних даних наукових досліджень 5 

11 Практичне застосування у магістерській роботі дослідженнях 

загальнонаукових емпіричних  методів дослідження 

5 

12 Використання загальнонаукових теоретичних методів у 

магістерській роботі 

7 

 Всього  58 

 
 

7. Методи навчання. 
За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (лекція, 

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 

вивченої 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. 

 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 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 

 

100 
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 заліком, становить за поточну успішність 50 балів, на 

заліку – 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) 



 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Базова 

1. Білуха М.   Т.   Основи наукових досліджень   [Текст]:   Підручник для студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів   / М.Т. Білуха.–К. : Вища шк., 

1997.–271 с. 

2. Влах М. Теорія  і  методологія  географічної науки: навч. посібник для самостійної   

роботи студентів    / М. Влах, Л. Котик. – Ч.2. :  Допоміжні  навчальні     матеріали.– Львів :  

ЛНУ  імені Івана Франка, 2019. –138с. 

3. ГабовичА.   Г.   Основи наукових  досліджень[Текст]:   Підручник   / А.Г.Габович,  С.  М.  

Головань,  В.  В.  Домарев,  В.  С.  Орленко,  В.  О. Хорошко, Д. В. Чирков – К. : ДУІКТ, 

2007–173 с. 

4. Горбатенко І.  Ю.  Основи наукових досліджень:  підручник  [Текст]  / І.Ю.Горбатенко., Г. 

О. Івашина.– К. : Вищашкола, 2001.– 92 с. 

5. ГрищенкоІ. М. Основи наукових досліджень [Текст] : Навч. посіб. / І. М. Грищенко, О. М. 

Григоренко, В. А. Борисейко / Київ. нац. торг.-екон. ун-т.– К. : КНТЕУ, 2001.– 185 с. 

6. ЄрінаА.  М.  Методологія наукових досліджень  [Текст]  :  Навчальний посібник  /  А.  М.  

Єріна,  В.  Б.  Захожай,  Д.  Л.  Єрін.– Центр навчальної літератури, 2004.– 212 с.  

7  .Методика та організація  наукових досліджень  :  Навч.  посіб.  /  О.  П. Кириленко,  В.  В.  

Письменний,  Н.  М.  Ткачуктаін.;  заред.  О.  П. Кириленко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 196 с.  

8. Мальська М.П., Пандяк І.Г М.П. Методологія та організація наукових досліджень. 

Навчальний посібник Київ. Центр навчальної літератури. 2016. 

9.Науменко О.  М.  Методика організації наукових досліджень в умовах запровадження 

компютерно-орієнтованих засобів навчання [Електорнний ресурс].–Режим доступу:  

http://archive.  ndove.  gov.  ua/e-journals/ITZN/em20/content/10nomsof. Htm. 

10. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: 

Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2005.- 632 с. 

11. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. –  444 с. 

Додаткова 



 

 

 


