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ІНДЗ:  

Вид контролю:  залік 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання –   

для заочної форми навчання –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

       Дисципліна «Основи наукових досліджень» призначена для підготовки  бакалавра за 

спеціальністю  241 Готельно-ресторанна справа  

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними етапами наукової роботи та її 

різними видами. Ознайомлення з основними напрямами наукових досліджень різних наукових 

шкіл та методологічними аспектами наукових досліджень. 

Завдання курсу: - 

-  набуття теоретичних знань про методи наукових досліджень та їхнє застосування на різних 

етапах написання студентських наукових робіт; 

-    вивчення основних понять наукового дослідження та структурних елементів науки; 

-    ознайомлення із організацією наукового дослідження та основними його етапами ; 

-    ознайомлення із основними методологічними принципами термінотворення ; 

-    вивчення законів, закономірностей та принципів наукових досліджень ; 

-    ознайомлення із системою науково - дослідної роботи студентів . 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: - основні етапи науково-дослідної роботи; 

- структуру організації наукового дослідження ; 

- основні методологічні принципи термінотворення; 

- розуміти закони, закономірності та принципи наукових досліджень; 

- основні етапи науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах; 

- види інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи та методику пошуку.   

вміти: - розрізняти поняття наукового закону, закономірності та принципу ; 

- самостійно розробляти робочий план наукового дослідження та етапи студентської 

наукової роботи; 

- проводити розрахунки для наукового дослідження шляхом застосування різних 

математичних та статистичних методів; 

- застосовувати методику пошуку необхідної інформації для написання основних 

студентських наукових робіт; 

- обробляти наукову інформацію, реєструвати нагромаджені матеріали; 

- писати основні студентські наукові роботи та правильно їх оформлювати; 

- підготувати магістерську роботу з подальшим захистом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.Методологія та методи наукового дослідження. 

Тема 1. Вступ  Предмет та завдання курсу. Наукові дослідження як вид творчої діяльності. 

Основні визначення і поняття. Особливості науково-дослідної діяльності в галузі мовної 

комунікації. Туризм і сфера послуг. 

Тема 2. Об'єкт та предмет наукових досліджень в галузі туризму. 



Об'єкт науки як певний фрагмент реальності - матеріальної чи духовної на який звернена її 

увага і який опосередкований системою понять і категорій, а також методами 

дослідження.Загальний об'єкт географії туризму - сукупність природних і суспільних складових 

організації державного геопростору України, що мають відношення до туризму як суспільного 

явища і галузі народногосподарського комплексу. 

Тема 3. Основні методологічні принципи термінотворення. 

Сутність понять і термінів. Природно складена термінологія; впорядкована термінологія. 

Наукові вимоги до термінів та наукових визначень.Методологічні принципи термінотворення: 

принцип відображення; принцип системності; принцип передбачення; принцип антології; принцип 

традицій. 

Тема 4. Поняття законів, закономірностей, принципів. 

Сутність законів, закономірностей та принципів наукових досліджень, зокрема в туризмі. 

Сутність закону територіального розподілу праці; закономірності спеціалізації регіонів у 

внутрішньодержавному та спеціалізації країн у міждержавному поділі праці. Сутність закону 

територіальної інтеграції праці і закономірності комплексного розвитку держави і регіонів з точки 

зору туризму. 

Тема 5. Понятійно-термінологічні системи і територіальна організація галузі 

туризму; регіональні особливості геопросторової організації туристичного комплексу 

України. 

Географічна регіоналістика -геотуристика (географія туризму); 

міждисциплінарне схрещення. Залежність стану освоєння туристичного потенціалу і 

рівня розвитку відповідної споживчо-туристичної інфраструктури від загального 

суспільно-економічного рівня розвитку продуктивних сил регіону. 

 

Змістовний модуль 2. Науково-дослідна робота студента. 

 

Тема 6. Система науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному 

закладі. 

Організація і форми науково-дослідної роботи студентів: навчально-наукові семінари, 

НДР під час проходження виробничої практики, участь у наукових гуртках, конференціях 

студентського наукового товариства, конкурсах на кращу студентську роботу. Види студентських 

наукових досліджень; реферат , тези, наукова доповідь. Курсова робота спеціаліста, магістерська 

робота. Публікація результатів НДР студентів . Магістратура та аспірантура як форми підготовки 

кадрів і здійснення НДР у вищій школі. 

Тема 7. Інформаційне забезпечення НДР. Джерелознавчі проблеми, методика пошуку. 

Типологія письмових, образотворчих, архівних та інших джерел, методика їхнього пошуку 

та опрацювання. Інтернет-ресурси, специфіка "їх використання. Наукові бібліотеки: їх організація 

і фундаментальні ресурси. Книжкова палата України і система державної бібліографії. 

Бібліографічні джерела. Архівні джерела дослідження. Особливості пошуку неопублікованих 

матеріалів. Бази даних сучасних інформаційних мереж. 

Тема 8. Дослідження типології і змісту засобів комунікацій. Обробка наукової 

інформації. Нагромадження та реєстр матеріалів. 

Принципи роботи з науковою літературою. Форми запису опрацьованого матеріалу (план, 

тези, конспект, цитати, анотація). Записи в зошитах, на картках. Техніка ведення зошитів. 

Посилання на вторинні джерела. Систематизація виписок. Ведення картотек. Вирізки з періодики 

та ксерокопії. Техніка збирання та систематизації ілюстрацій до них. Усні свідчення аудіо, та 

відео інформація. Ведення робочого щоденника наукового дослідження. Висунення робочих 

гіпотез, уточнення предмету дослідження, напрямків збирання матеріалів з урахуванням наявної 

інформації. 



Тема 9. Оформлення результатів науково-дослідної роботи. 

Оформлення результатів, курсових та дипломних робіт. Основні вимоги до змісту, 

структури тексту та літературознавчих джерел. 
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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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Методологія та методи наукового дослідження. 

 . 

Тема 1. Предмет та 

завдання курсу. 

Наукові дослідження 

як вид творчої 

діяльності. 

9   4   5 1 1     

Тема 2. Об'єкт та 

предмет наукових 

досліджень в галузі 

туризму. 

 

9   4   5 1 1     

Тема 3. Основні 

методологічні 

принципи 

термінотворення. 

 

9   4   5 3 1 2    

Тема 4. Сутність 

законів, 

закономірностей та 

принципів наукових 

досліджень, зокрема 

в туризмі.   

6   4   2 3 1 2    

Тема 5. Географічна 

регіоналістика -

геотуристика 

(географія туризму); 

міждисциплінарне 

схрещення. 

11   8   3 1 1     

Разом – зм. модуль1 44   24   20 9 5 4    

Змістовий модуль 2. Науково-дослідна робота студента. 

. 

Тема 6. Організація і 

форми науково-

дослідної роботи 

студентів. 

15   8   7 4 2 2    

Тема 7. Типологія 

письмових, 

образотворчих, 

архівних та інших 

джерел, методика 

15  8   7 1 1     
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їхнього пошуку та 

опрацювання. 

Інтернет-ресурси. 

Тема 8. Принципи 

роботи з науковою 

літературою. Форми 

запису 

опрацьованого 

матеріалу (план, тези, 

конспект, цитати, 

анотація). 

11  4   7 2 1 1    

Тема 9. Оформлення 

результатів, курсових 

та дипломних робіт.   

11  4   7 2 1 1    

Разом – зм. модуль 2 46   

24 

  22 9 5 4    

Усього годин  
90  48   42 18 10 8    

 

  

Курсова робота 
  - -  -   - - -  

Усього годин 
            

 

 

3. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Наука як сфера людської діяльності. Поняття, предмет та функції 

науки. Наукові дослідження у сфері туризму. 

6 

2 Основні методи науково-дослідної діяльності. Загальнонаукові , 

конкретно –наукові та спеціальні методи дослідження.  

6 

3 Психологія та технологія наукової творчості. Організація наукової 

діяльності. 

6 

4 Наукова організація дослідного процесу. Вибір напряму та вимоги 

до теми дослідження. 

6 

5 Інформаційно-технологічне забезпечення наукових досліджень. 

Методи пошуку та збору наукової інформації. 

6 

6 Науково-дослідна робота студентів. Форми заохочення 

студентської молоді до науково-дослідної роботи. 

6 

7 Методика підготовки і оформлення курсових робіт, тез доповідей 

та статей. 

6 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Оформлення літературних джерел. 2 

2 Написання та оформлення студентської наукової роботи 4 
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(курсового проекту). 

7. Теми лабораторних  занять 
     У навчальній програмі лабораторні заняття не заплановані.  

 

8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні визначення та поняття у науковому дослідженні. Основні 

функції науки та її структура. 

4 

2 Змістовність наукових досліджень у галузі туризму. Форми 

геопросторової організації туризму. 

8 

3 Цільові настанови рекреаційно-туристичних 

досліджень.Термінологічний апарат наукового дослідження. 

6 

4 Всезагальні, загальні та часткові закони наукового дослідження. 

Поняття закономірностей принципів. 

6 

5 Система  науково-дослідної роботи студентів у вищому 

навчальному закладі. Види студентських наукових робіт та 

вимоги до їхнього написання. 

6 

6 Джерелознавчі проблеми та методика пошуку інформаційного 

забезпечення науково-дослідної роботи студентів. Видова 

структура наукових документів. 

6 

7 Методи наукових досліджень та їхня характеристика: емпіричні та 

теоретичні методи дослідження. Риси наукового методу. 

6 

 Разом  42 

 

 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Немає. 

 

                                                                                                    

10. Методи контролю 
 

  

  

1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він охоплює 

перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який 

охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 

навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст кожної теми, умінь публічно чи 

письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи. Крім того, 

беруться до уваги модульні контрольні роботи. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної  залікової  контрольної 

роботи, яка охоплює матеріал тем модулів. Кожному студенту видається індивідуальний 

варіант контрольних завдань, що складається з трьох частин: 

− перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і 

термінам; 

− друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей 

використання прикладних аспектів в написаннф різних форм студентських 

наукових робіт.. 
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 Під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної та 

самостійної роботи студента. 

Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних  

годин. До модульного контролю допускаються всі студенти незалежно від їхньої 

поточної успішності та відвідування занять. Під час підсумкової модульної оцінки 

враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та які вони 

мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля. 

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 

згідно шкали оцінювання. 

 

 

              

 

 

                                                                   
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест (залікова 

контрольна 

робота) 

Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 
50 100 

М1 П 1-4  М2 П 5-9  

15 12 27 8 15 23 

П1, П2 ... П 9 – теми практичних робіт 

 

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: 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    

 81-89 В добре  



 11 

71-80 С зараховано 

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) 

 

 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1.Навчально- методичні вказівки з курсу «Основи наукових досліджень». / Уклала Паньків 

Н.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 66 с. 

2.Марта Мальська, Наталія Паньків. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / 

Марта Мальська, Наталія Паньків. – Львів:Вид-во ЛНУ імені І.Франка, 2020.- 226 с. 

 

 

 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Пістун М. Д, Основи теорії суспільної географії. - К.: Вища школа, 1996. 

2. Соціально-економічна географія України: Навч. Посібник / за ред.. проф.. 

Шаблія І. О. Львів:, 2000. 

3. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. -Одеса: 

Астропринт, 2001 р. 

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

методики. - Одеса: Астропринт, 2005. 

5. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, 

українознавчі студії. - Львів: ЛНУ,2001.- 565 с. 

6. О. В. Крушельницька. Методологія і організація наукових досліджень: 

навчальний посібник - К.: Кондор, 2003.- 192 с. 

7. Д. М. Стеченко., О. С. Чмир. Методологія наукових досліджень: 

підручник./ Д.М.Стеченко, О.С.Чмир. - К.: Знання, 2005. - 309 с. 

8. . Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з 

економічної проблематики преси / Укл. Гутиря І. І.-К. , 1997.-23 с. 

9. Українські ресурси мережі Інтернет та громадсько-політичні центри / укл. 

Ю Шайгородський. - К.: укр.. центр політ, менеджменту, 2003. - 296 с. 
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10.  Цехмістрові Г. С. Основи наукових досліджень. - К.: Слово, 2003.-240 с. 

11. Шейко В. М. Куштаренко Н. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльность: підручник - 3-тє видання, К.6 Знання - Прес, 

2003. - 205 с. 

12. Білим П.А. Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студентів 

денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за 

спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П.А.Білим; Харк. Націон. у-т. 

міського госп-ва ім.. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2018. – 40 с. 

13. Колесников О.В. Основи наукових досліджень./ О.В.Колесников. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2011.- 144 с. 

14. Мокін Б.І. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний 

посібник / Б.І.Мокін, О.Б.Мокін.-ВНТУ, 2014. -180 с. 

 

Допоміжна 
 

1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. Підр. для студ. екон. спец. Вузів. – К.: 

Вища школа, 1997. – 271 с. 

2. Британ В. Т. Организация вузовской науки: опит и уроки. –К.: Либидь, 1992. -168 с. 

3. Грищенко І. М., Григоренко О. М., Борисенко В. А. Основи наукових досліджень: 

Навч. посіб. / Київ. Наук. торг.- екон. ун-т. – К.: КНТЕУ , 2001. -185 с. 

4. Криницкий И. И. Основы научных исследований. –М.: Мысль, 1981. -208 с. 

5. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для студ. спец. 

«Менеджмент невиробничої сфери» / Ін-т змісту і методів нанчання. – К.: ІЗМН, 1997. 

– 234 с. 

6. Сопер П. Основы искусства речи: пер. с. англ. – 2-е узд., исп. –М.: Прогресс – 

Академия, 1992. - 416 с. 

7. Удалов В. Л., Зубович В. С. Цілісно-системний метод пізнання, дослідження і 

практичної діяльності / АН вищ. шк. України. – Луцьк, 1996. – 136 с..    

8. Про вищу освіту.Закон України. [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/1556-18 

9. Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс].- Електронні дані.-Режим 

доступу : http:www.mon.gov.ua/newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc 

10. Про наукову і науково-технічну  діяльність.[Електронний ресурс].- Електронні дані. – 

Київ. Верховна рада України. – Режим доступу: http://zakon1/rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12  


