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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Магістерський семінар” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр, напряму  24 
«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. 
 
У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни    випускник  повинен  володіти  

такими спеціальними (фаховими, предметними) компетенціями в галузі індустрії туризму; 
– здатність   розуміти   та   використовувати   закономірності   розвитку інформаційної 

діяльності з метою організації її ефективного управління; 
– здатність  застосовувати  технології  та  процедури  аналітико-синтетичного  

опрацювання різних видів наукової інформації; 
– здатність здійснювати процедури інформаційного моніторингу; 
– здатність  відстежувати  тенденції  розвитку  предметної  сфери  шляхом  

вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів; 
– здатність     використовувати     інтернет-ресурси     та     технології     для     

вирішення експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі 
професійної діяльності; 

– вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових 
робіт до оприлюднення; 

– здатність   застосовувати   теорії   та   технології   системного   аналізу   інформаційної 
діяльності; 

– знання  системи  наукових  комунікацій  та  вміння  використовувати  їх  можливості  
для оприлюднення результатів інноваційної діяльності; 

– здатність  застосовувати  теоретичні  досягнення  наук  соціокомунікаційного  циклу  
для інтерпретації інформаційних явищ і процесів та формування світоглядної 
позиції. 

Програмні результати навчання: 
– володіти  знанням  і  розумінням  теоретичних засад системної організації,  

модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та 
архівною діяльністю; 

– володіти  знаннями  наукових  засад  організації  впровадження  новітніх  технологій  
в інформаційну, бібліотечну та архівну діяльність; 

– уміти використовувати інтернет-ресурси та технології для вирішення 
експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі професійної 
діяльності; 

– уміти  застосовувати  технології  та  процедури  аналітико-синтетичного  
опрацювання наукової  інформації; 

– уміти   відстежувати   тенденції   розвитку   предметної   сфери   шляхом   
бібліометричного аналізу інформаційних потоків та масивів; 

– уміти моделювати    предметну    галузь,    розуміти    принципи    проектування    та 
функціонування інформаційних систем, веб-сервісів та соціальних медіа; 

– застосовувати  можливості  сучасних  комп’ютерних  та  телекомунікаційних  
технологій для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань наукових 
досліджень; 

– використовувати різні комунікативні технології для організації ефективного 
спілкування на  професійному,  науковому  та  соціальному  рівнях  на  засадах  
толерантності,  діалогу  і співробітництва. 
 

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

 
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 туризму, 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 
 

2. Інформаційний обсяг 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. Основні поняття і категорії наукової методології  

Тема 4.Обробка результатів теоретичних, статистичних та наукових досліджень. 
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Змістовний модуль 2. Оформлення результатів наукової роботи. Впровадження та 

ефективність наукових досліджень. 

Тема 5. Складання та оформлення матеріалів 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. 

 
3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (Базова) 

1.Основи  наукових досліджень. Організація самостійної  та  наукової роботи студента: навч. 
Посібник /Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С. Б. Рибак [та ін..] -К.:ВД «Професіонал», 
2006. –208 с.2.Шейко В.М. 
2. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко,Н.М. 
Кушнаренко. –2-ге вид.,перероб.і доп. –К.: Знання,2002. –295 с. 
3.Кислий В.М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В.М. Кислий. –
Суми: Університетська книга, 2011. –224с.  
4. Мальська М.П., Пандяк І.Г.  Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний 
посібник Київ. Центр навчальної літератури. 2016. 
5. Мальська М.П., Пандяк І.Г., Філь М.І. Навчально методичні матеріали для підготовки 
кваліфікацфйної роботи. Львівський національний університет імені Івана Франка. Кафедра 
туризму. 2020. 
6. Методичні вказівки з підготовки дипломних і магістерських робіт для студентів 
географічного факультету зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього 
середовища» // Уклали І.П. Ковальчук, Л.П. Курганевич. –Львів: Видавничий центр 
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. –43 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. 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 
9. Вимоги до оформлення статей. [Електорнний ресурс].–Режим доступу:  https://nau.edu.ua › 
site › variables › docs › docsmenu 
 
 

Допоміжна 
1.Кучик  О.  С.,  Мальський  М.  З. Основні  вимоги  до  написання  та оформлення  
дипломної  роботи  (методичні  вказівки  для  студентів спеціальностей  “міжнародні  
відносини”,  „міжнародне  право”, “країнознавство” факультету міжнародних відносин). -
Львів: Факультет міжнародних  відносин  Львівського  національного  університету  імені 
Івана Франка. –Львів, 2001. –24 с. 
2. Смаль I.B. Основи географії рекреації та туризму : навч. посіб. / І.В. Смаль. - Ніжин : 
НДПУ, 2004. - 105  с. 

3.Шаблій О. Основи загальної суспільної географії / О. Шаблій. - Л.: ЛНІ, 2003. - 443 с. 

 
Автор к.г.н., доцент  кафедри туризму                                    Монастирський В.Р. 
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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 1-2 й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість 
годин - 90 

3-й 2-3 й 

Лекції 

 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента – 74 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: «Магістр» 

 

   год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

74  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 – 
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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  24 
«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. Основні поняття і категорії наукової методології  
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
ого  

у тому числі Усь
ого  

у тому числі 
л п ла

б 
ін
д 

с
р 

л п ла
б 

ін
д 

с
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

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

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

  2  9        

Тема 2. Пошук, накопичення та обробка 
наукової інформації. 

  2  9        

Тема 3. Основні поняття і категорії 
наукової методології 

  2  9        

Тема 4. Обробка результатів 
теоретичних, статистичних та наукових 
досліджень. 

  2  9        

Разом 1 модуль   8  36        

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

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

  2  9        

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

  2  9        

Тема 7. Оформлення результатів 
магістерської роботи. 

  2  9        

Тема 8. Апробація результатів     11        
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наукового магістерського дослідження. 2 
Разом 2 модуль   8  38        

Усього годин  90  16  74        
 

5.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

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

2 

2 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 2 
3 Основи теоретичних, статистичних та наукових досліджень у 

галузі туризму. 
2 

4 Обробка результатів теоретичних, статистичних та наукових 
досліджень. 

2 

5 Складання та оформлення звітів з науково-дослідної роботи. 2 
6 Складання та оформлення наукових статей за результатами 

науково-дослідної роботи. 
2 

7 Оформлення результатів магістерської роботи. 2 
8 Апробація результатів наукового магістерського дослідження. 2 
 ВСЬОГО 16 

 
6. САМОСТІЙНА  РОБОТА 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

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

9 

2 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 9 
3 Основи теоретичних, статистичних та наукових досліджень у 

галузі туризму. 
9 

4 Обробка результатів теоретичних, статистичних та наукових 
досліджень. 

9 

5 Складання та оформлення звітів з науково-дослідної роботи. 9 
6 Складання та оформлення наукових статей за результатами 

науково-дослідної роботи. 
9 

7 Оформлення результатів магістерської роботи. 9 
8 Оформлення табличного матеріалу у наукових роботах 4 
9 Оформлення ілюстративного матеріалу в наукових матеріалах 4 

10 Оформлення списку використаних джерел 3 
 Разом  74 

 
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  
теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної 
роботи; 
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 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 Підсумок Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
100 

 
100 

1 2 3 4      М 5 6 7 8  М 
10 10 10 10      10 10 10 10 10  10 

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 100 балів; 
� при оформленні документів за залік використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка  

ЄКТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Задовільно 

 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (Базова) 
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1.Основи  наукових досліджень. Організація самостійної  та  наукової роботи студента: навч. 

Посібник /Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С. Б. Рибак [та ін..] -К.:ВД «Професіонал», 

2006. –208 с.2.Шейко В.М. 

2. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко,Н.М. 

Кушнаренко. –2-ге вид.,перероб.і доп. –К.: Знання,2002. –295 с. 

3.Кислий В.М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В.М. Кислий. –

Суми: Університетська книга, 2011. –224с.  

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

посібник Київ. Центр навчальної літератури. 2016. 

5. Мальська М.П., Пандяк І.Г., Філь М.І. Навчально методичні матеріали для підготовки 

кваліфікацфйної роботи. Львівський національний університет імені Івана Франка. Кафедра 

туризму. 2020. 

6. Методичні вказівки з підготовки дипломних і магістерських робіт для студентів 

географічного факультету зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього 

середовища» // Уклали І.П. Ковальчук, Л.П. Курганевич. –Львів: Видавничий центр 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. –43 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. 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 

9. Вимоги до оформлення статей. [Електорнний ресурс].–Режим доступу:  https://nau.edu.ua › 
site › variables › docs › docsmenu 
 

Допоміжна 

1.Кучик  О.  С.,  Мальський  М.  З. Основні  вимоги  до  написання  та оформлення  

дипломної  роботи  (методичні  вказівки  для  студентів спеціальностей  “міжнародні  

відносини”,  „міжнародне  право”, “країнознавство” факультету міжнародних відносин). -

Львів: Факультет міжнародних  відносин  Львівського  національного  університету  імені 

Івана Франка. –Львів, 2001. –24 с. 

2.Смаль I.B. Основи географії рекреації та туризму : навч. посіб. / І.В. Смаль. - Ніжин : 
НДПУ, 2004. - 105  с. 

3.Шаблій О. Основи загальної суспільної географії / О. Шаблій. - Л.: ЛНІ, 2003. - 443 с. 

 

Автор к.г.н., доцент  кафедри туризму                                    Монастирський В.Р. 

 


