
 
 

 

 

 

 

 



Силабус курсу  «Магістерський семінар»  

 

 

Назва курсу  «Магістерський семінар» 

Адреса викладання 

курсу 

Географічний факультет, Львівського національного університету імені 

Івана Франка, м. Львів, віл. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

242 Туризм 

24 «Сфера обслуговування» 

Викладачі курсу Монастирський В.Р.к.г.н., доцент  

Контактна інформація 

викладачів 

mwr66@ukr.net 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Що понеділка, 15:00-17:50 год. (лабораторія «Туристична агенція), 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через інтернет  ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій 

слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, 

обов’язкові для освоєння практичних та теоретичних  підходів у 

науковій роботи. Тому у курсі представлено як огляд концепцій 

методів наукових досліджень, так і процесів та інструментів, які 

потрібні для наукової роботи.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Магістерський семінар»  є завершальною нормативною 

дисципліною з спеціальності 242 «Туризм» для освітньої програми 

«Магістр» , яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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. 

Основними цілями 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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

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. 

Тривалість курсу 90   год. 

Обсяг курсу 16 годин аудиторних занять. З них 16 годин семінарських занять, та 74 

годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде 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 

Конкретизуються відповідно до спеціальності і випливають із 

поставленої мети. Зазначається перелік знань, умінь та навиків, 

необхідних для освоєння дисципліни, а також перелік конкретних 

нових знань, умінь та навиків, які отримує студент після її освоєння 



Ключові слова Наукова робота, магістерська робота, дослідження. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення семінарів, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано в таблиці * СХЕМА КУРСУ «Магістерський семінар» 2020-

2020 навчального року 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру усний/комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

і вибіркових дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату наукових досліджень. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація,  колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія. 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером 

пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, пошуковий 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

– семінарські самостійні – 40% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 40; 

– контрольні заміри – модулл: 10% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 10; 

 – залік: 50% сестрової оцінки. Максимальна кількість балів_– 50.___ 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 



плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Напрямки наукових туристичних досліджень та етапи науково-

дослідної роботи. 

Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 

Основи теоретичних, статистичних та наукових досліджень у галузі 

туризму. 

Обробка результатів теоретичних, статистичних та наукових 

досліджень. 

Складання та оформлення звітів з науково-дослідної роботи. 

Складання та оформлення наукових статей за результатами науково-

дослідної роботи. 

Оформлення результатів магістерської роботи. 

Оформлення табличного матеріалу у наукових роботах 

Оформлення ілюстративного матеріалу в наукових матеріалах 

Оформлення списку використаних джерел 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* СХЕМА КУРСУ «Магістерський семінар» 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота)  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

1 

тиждень  

вересня 

Тема 1. Напрями 

наукових туристичних 

досліджень та етапи 

науково-дослідної 

роботи. Структурні 

одиниці науковго 

напряму : комплексні 

проблеми, проблеми, 

теми і питання. 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення 

1. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Методологія та 

організація наукових досліджень. Навчальний 

посібник Київ. Центр навчальної літератури. 

2016. 

2. 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. 

3. 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. 

1. Підготувати 

питання по темі. 

2.  Скласти таблицю 

етапів науково 

дослідної роботи 

3. Запропонувати 

власний теоретичний 

напрям у дослідній 

роботі 

2 год. 

Вересень 

2020 

2 

тиждень 

вересня 

Тема 2. Пошук, 

накопичення та 

обробка наукової 

інформації. 

Інформаційна база 

наукового дослідження. 

Поняття статистичних 

даних. Тип даних.  

Поняття бібліографії. 

Принципи складання 

бібліографії. 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення 

1. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Методологія та 

організація наукових досліджень. Навчальний 

посібник Київ. Центр навчальної літератури. 

2016. 

2. 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. 

3. 1.Кучик  О.  С.,  Мальський  М.  З. Основні  

вимоги  до  написання  та оформлення  

дипломної  роботи  (методичні  вказівки  для  

студентів спеціальностей  “міжнародні  

1. Підготувати 

питання по темі 2. 

2. Проаналізувати 

методи статистичного 

обліку в туризмі.  

  

 

2 год 

Вересень 

2020 



відносини”,  „міжнародне  право”, 

“країнознавство” факультету міжнародних 

відносин). -Львів: Факультет міжнародних  

відносин  Львівського  національного  

університету  імені Івана Франка. –Львів, 2001. 

–24 с. 

 

3 

тиждень 

вересня 

Тема 3. Основні 

поняття і категорії 

наукової методології. 
Загальна схема наукових 

досліджень. Структурні 

елементи науки: поняття, 

категорії, принципи, 

постулати, правила. 

Принципи класифікацій 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення 

1.  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.  

2. 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. 

1. Підготувати 

питання по темі 3. 

2. Охарактеризуйте 

основні форми 

наукового пізнання 

(факт, гіпотеза, закон, 

концепція, теорія) 

2 год. 

Вересень 

2020 

4 

тиждень 

вересня 

Тема 4.Обробка 

результатів 

теоретичних, 

статистичних та 

наукових досліджень. 

Вимоги до оформлення 

наукової роботи.  

Термінологія та 

фразеологія наукової 

роботи. 

Мова  та  стиль наукової   

роботи. 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення 

1. 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. Htm2.  

2. 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. 

 

1. Підготувати 

питання по темі 4. 

2. Проаналізуйте 

вимоги до оформлення 

наукової роботи. 

2 год. 

Вересень 

2020 

1 

тиждень 

жовтня 

Змістовний модуль 2. 

Оформлення 

результатів наукової 

роботи. Впровадження 

та ефективність 

наукових досліджень. 

Тема 5.Складання та 

оформлення матеріалів 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення 

1. 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 

2. Мальська М.П., Пандяк І.Г., Філь М.І. 

Навчально методичні матеріали для підготовки 

1. Підготувати 

питання по темі 5. 

2. Зробіть на власний 

вибір аналіз 

оформлення однієї 

наукової публікації. 

2 год. 

Жовтень 

2020 



з науково-дослідної 

роботи. 

Наукова публікація: 

поняття, функції, основні 

види. Державні  

стандарти  із  науково-

технічного  оформлення  

результатів творчої 

праці. 

кваліфікацфйної роботи. Львівський 

національний університет імені Івана Франка. 

Кафедра туризму. 2020. 

3. Вимоги до оформлення статей. [Електорнний 

ресурс].–Режим доступу:  https://nau.edu.ua › site 

› variables › docs › docsmenu 

2 

тиждень 

жовтня 

Тема 6.Складання та 

оформлення наукових 

статей за результатами 

науково-дослідної 

роботи. Методика 

написання наукової 

статті. Структура 

наукової роботи: вступ, 

основна частина, 

висновки, перелік 

використаної літератури 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення 

1.Вимоги до оформлення статей. [Електорнний 

ресурс].–Режим доступу:  https://nau.edu.ua › site 

› variables › docs › docsmenu 

1. Підготувати 

питання по темі 6. 

2. Проаналізуйте 

найбільш актуальні 

напрями наукових 

статей у туризмі 

2 год. 

Жовтень 

2020 

3 

тиждень 

жовтня 

Тема 7. Оформлення 

результатів 

магістерської роботи. 

Підготовка до виконання 

кваліфікаційної роботи. 

Загальна схема 

наукового дослідження. 

Вибір і затвердження 

теми кваліфікаційної 

роботи. 

Складання плану 

кваліфікаційної роботи: 

основні вимоги, 

структура, порядок 

затвердження. 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення 

1. Мальська М.П., Пандяк І.Г., Філь М.І. 

Навчально методичні матеріали для підготовки 

кваліфікацфйної роботи. Львівський 

національний університет імені Івана Франка. 

Кафедра туризму. 2019. 

2.  Мальська М.П., Пандяк І.Г. Методологія та 

організація наукових досліджень. Навчальний 

посібник Київ. Центр навчальної літератури. 

2016.. 

1. Підготувати 

питання по темі 7. 

2. Підготувати 

доповідь по темі  

магістерської роботи. 

2 год. 

Жовтень 

2020 

4 Тема 8.Апробація Семінарське 1.  Мальська М.П., Пандяк І.Г. Методологія та 1. Підготувати Жовтень 



тиждень 

жовтня 
результатів наукового 

магістерського 

дослідження. 

Зазначається, на яких 

наукових з’їздах, 

конференціях, 

симпозіумах, нарадах 

оприлюднено результати 

досліджень, що включені 

до магістерської роботи. 

заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення 

організація наукових досліджень. Навчальний 

посібник Київ. Центр навчальної літератури. 

2016. 

2. 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. 

 

питання по темі 8. 

2. Попередній захист 

магістерської роботи 

2 год. 

2020 

 Залік    Жовтень 

2020 

 

 

 

 

 

 



 


