




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
Галузь знань, напрям 

Характеристика 
 

навчальної дисципліни 
Найменування підготовки, освітньо-    

показників кваліфікаційний рівень денна  заочна 

 магістер форма  форма 
  навчання  навчання 
     

 Галузь знань    

Кількість кредитів – 3 
 За вибором 

Напрям підготовки 
   

    

 24 Сфера обслуговування    
   

Модулів – 2  Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  5-й  5-й 
     

Індивідуальне науково- Спеціальність:    

дослідне завдання – 242 Туризм Семестр 
наукова доповідь     
     

Загальна кількість годин  9-й  9,10-й 

– 90  Лекції 
     

  16 год.  10 год. 
    

  Практичні, семінарські 
     

  16 год.  12 год. 
    

Тижневих годин для 
Освітньо-кваліфікаційний 

Лабораторні 
   

денної форми навчання: - год.  - год. 

рівень: 
 

аудиторних – 3 Самостійна робота 
магістр 

самостійної роботи 
   

58 год. 
 

68 год.   

студента –2,5 
    

 Індивідуальні завдання: 
  
    

   год. 
   

  Вид контролю: 
     

  залік  залік 
     

 

Примітка. 
 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить:  

для денної форми навчання – 32 до 58 

для заочної форми навчання –22 до 68 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Методологія і організація 
наукових досліджень ” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістр, напряму 242 «Сфера обслуговування» (спеціальності ) 242 
«Туризм».  

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретико-методологічних основ і 
методичних прийомів організації та проведення наукових досліджень.  

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. Науково-метологічні й методичні основи досліджень Змістовий 
модуль 2. Організація та основні етапи наукових досліджень 

туристичної сфери 

 

2.1. Мета. Формування, на основі оволодіння теоретичних основ і прикладних навиків 
дослідження, сучасного наукових підходів дослідження функціонування й розвитку 
секторів та підприємств туристичного бізнесу. 

 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Методологія і організація 

наукових досліджень ” є засвоєння студентами теоретичних основ і методичних 

прийомів дослідження. Знайомство із основними видами наукових робіт, 

організацією наукових досліджень, обробкою отриманої наукової інформації, 

отриманням та представленням наукових висновків дослідження. 
 

2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

� методологія, методи, принципи і завдання наукового дослідження; 
 

� основні види наукових студентських і науково-пошукових досліджень; 

� основні етапи наукових досліджень, їх функції та завдання; 
 

� джерела отримання наукової інформації; 
 

� основні форми представлення результатів наукових досліджень; 

вміти: 

� володіти методологією і основними методами галузевих досліджень; 
 

� формувати мету, завдання і цілі теми наукового дослідження; 

� здійснювати планування організації наукової роботи; 
 

� проводити дослідження і опрацьовувати отриману наукову інформацію; 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90_ години__3_ кредитів ECTS 

 

3.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Науково-метологічні й методичні основи  

досліджень 



Тема1. Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового дослідження.  

Види наукового дослідження.  

Тема 2. Поняття: методологія, метод, прийоми у науковому дослідженні, типологія 
методів дослідження.  

Тема 3. Емпіричні методи наукового дослідження Тема 4. 
Теоретичні методи дослідження. 

 

Змістовий модуль 2. Організація та основні етапи наукових досліджень 
туристичної сфери. 

 

Тема 5. Структура дослідження: обґрунтування актуальності і визначення теми 
дослідження, його мети і завдання.  

Тема 6. Розробка концептуальних положень і апарату досліджень (гіпотези, методи, 

етапи, об’єкти, засоби). Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми.  

Тема 7. Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, 
концептуальних положень,що покладені в основу дослідження.  

Тема 8. Обробка даних дослідження та оформлення результатів. Форми відображення 
результатів наукового дослідження. 
 

 

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових      Кількість годин       

модулів і тем   денна форма    заочна форма   
                  

     усього  у тому числі  усього  у тому числі  
                   

       л п лаб. інд. с.  л п лаб.  інд. с. 
           р.       р. 
                   

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

Змістовний модуль 1. Науково-метологічні й методичні основи досліджень  

Тема1. Поняття науко- 11  2 2 - - 7 9 1     8 
вого  дослідження.               

Вимоги до наукового               

досліджен-ня. Види               

наукового дослідження.               

Тема 2. Поняття 11  2 3 - - 7 12 2 2    8 
методо-логія, метод,               

прийоми у науковому               

дослідженні, типологія               

методів дослід-ження               

Тема 3. Емпіричні 11  2 2 - - 7 12 1 2    9 
методи   наукового               

дослідження                

Тема 4. Теоретичні 11  2 2 - - 7 12 1 2    9 
мето-ди дослідження.               

Разом за змістовним 44  8 8   28 45 5 6    34 
модулем 1                

 Змістовний модуль 2. Організація та основні етапи наукових досліджень  

Тема 5. Структура дос- 11  2 2 - - 7 10 1 1    8 
лідження: обґрунтування               

актуальності і               



визначення теми                

дослідження, його мети і                

завдання.                  

Тема 6. Розробка конце- 12 2 2 - - 8 12  1 2     9 
птуальних  положень і                

апарату досліджень (гі-                

потези, методи, етапи,                

об’єкти,  засоби).  Вив-                

чення теоретичного і                

пра-ктичного стану                

проблеми.                  

Тема 7. Розробка та екс-  11 2 2 - - 7 13  2 2     9 
периментальна перевірка                

моделі, головних ідей,                 

концептуальних положе-                

нь,що покладені в                  

основу дослідження                 

Тема 8. Обробка даних  12 2 2 - - 8 10  1 1     8 
дослідження та оформ-                 

лення результатів.                  

Форми відображення                 

результатів наукового                 

дослідження                  

Разом за змістовним  46 8 8 - - 30 45  5 6     34 
модулем 2                  

Усього годин   90 16 16 -  58 90  10 12     68 
                    

      5.Теми практичних занять        

                

№      Назва теми        Кількість 

з/п                 годин 

1 Тема 1. Практичні аспекти підготовки наукового дослідження   2  

2 Тема  2.  Практичні  аспекти  проведення  польових  наукових 2  

 досліджень                  

3 Тема 3. Практичні аспекти опрацювання зібраних матеріалів і   4  

 представлення результатів дослідження            

                8  

      6.Теми семінарських занять        

                  

№       Назва теми           

з/п                    
        

1 Тема 1. Основні положення наукового дослідження.     2  
   

2 Тема 2. Сутність методології, роль і завдання методу (-ів), у наукових 2 

 дослідженнях.                 
     

3 Тема 3. Систематизація, класифікація і типологія методів наукових  4  

 досліджень.                  
                   

...                 8  
                    

 

7.Самостійна робота 



  Кількість 

№ 

Назва теми 

годин 

з/п денна заочна  

  форма форма 

1 Підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних) 6  

2 Виконання практичних завдань протягом семестру 14  

3 Самостійне опрацювання окремих тем навчальної 38  

 дисципліни.   

 Основні положення методології і методики досліджень 6  

 туристичного бізнесу.   

 Провідні світові й вітчизняні наукові школи досліджень 7  

 організації та діяльності туристичного бізнесу.   

 Етапи та завдання наукових досліджень туристичної 6  

 галузі   

 Методичні підходи визначення туристичного потенціалу . 6  

 Методичні засади визначення туристичного ринку. 7  

 Моделювання і прогнозування розвитку ринку 6  

 туристичних послу.   

 Разом 58  

 

8. Методи навчання  

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (розповідь, 
бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності – 
пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, пошуковий. 

 

9. 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 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. 

 

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Форма Поточне тестування та самостійна робота Індивіду-  

навчання 
  

альна 
 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік 
   робота  
     

 Оцінювання Оцінювання   

 семінарських занять, семінарських занять,   

 практичних робіт. практичних робіт.   

 Письмові опитування Письмові опитування   
     

денна 40 40 20 51-100 
     

 

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 

 

 

11.Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

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) 

 
 
 
 

 

Наукова література 
Основна  

1. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. 
вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с.  



2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. 
посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с. 





 


