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Силабус курсу Основи наукових досліджень 

2021--2022  навчального року 
 

 
Назва курсу   Основи наукових досліджень 

Адреса викладання 

курсу 
Львів, вул..Дорошенко, 41/4 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
Напрям підготовки   24 «Сфера обслуговування» 
Спеціалізації  «Туристична діяльність» 
Спеціальності  242 «Туризм» 

 
Викладачі курсу Паньків Наталія Мирославівна, кандидат географічних наук, доцент, 

доцент кафедри туризму 
Контактна інформація 

викладачів 
pankivnatalya@gmail.com, geography.lnu.edu.ua, Львів, вул..Дорошенко 

41/4 
Консультації по курсу 

відбуваються 
 Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних 

занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 

консультації через Skype або електронну адресу. Для погодження часу 

он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити pankivnatalya@gmail.com    nataliya.pankiv@lnu.edu.ua 
Сторінка курсу geography.lnu.edu.ua 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб отримана  студентами  інформація    

була використана для впровадження елементів наукової студентської 

роботи при подальшому формуванні знань та вмінь та їхнього 

практичного застосування. Знання курсу  «Основи наукових 

досліджень» є необхідною умовою для здобуття подальших 

професійних знань для роботи в туристичній фірмі, з партнерами, 

іншими суб’єктами підприємницької діяльності, що відносяться до 

туристичної галузі, а також підвищення загальної і професійної 

культури студентів. Тому у курсі представлено як огляд загальних 

наукових понять та термінів , так і процесів та методів, які потрібні для 

їхнього впровадження в практичну діяльність. .  
Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є однією з нормативних  
дисциплін зі спеціальності 242 «Туризм» 

 для освітньої програми «Туристична діяльність» бакалаврів третього 
року навчання , яка викладається в шостому семестрі в обсязі 3 кредити 
(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної  дисципліни «Основи наукових 

досліджень» є  надання майбутнім фахівцям комплексу знань про 

наукову діяльність загалом та студентську наукову роботу зокрема, 

навчити студентів застосовувати ті чи інші наукові методи в 

практичній подальшій діяльності. 
Досягненню цієї мети підпорядковані такі завдання: 

  набуття теоретичних знань про методи наукових досліджень та 

mailto:pankivnatalya@gmail.com
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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 ; 
-    ознайомлення із основними методологічними принципами 

термінотворення ; 
-   ознайомлення із системою науково - дослідної роботи 

студентів . 
 

. 
Література для 

вивчення дисципліни 
 Базова література: 

1.Марта Мальська. Наталія Паньків. Основи наукових 

досліджень:навчальний посібник / Мальська М., Паньків Н.. – Львів: 

Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с. 

2.Навчально- методичні вказівки з курсу «Основи наукових 

досліджень». / Уклала Паньків Н.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2009. – 66 с. 

3. Пістун М. Д, Основи теорії суспільної географії./ М.Д.Пістун. - К.: 

Вища школа, 1996.- 235 с. 
4.Соціально-економічна географія України: Навч. Посібник / за ред.. 

проф.. Шаблія І. О.-  Львів:, 2000.- 432 с. 
5.Топчієв О. Г. Основи суспільної географії./ О.Г. 

Топчієв . -Одеса: Астропринт, 2001 р.- 356 с. 
6.Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, 

методи, методики./ О.Г.Топчієв. - Одеса: Астропринт, 2005.- 435 с. 
7.Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, 

українознавчі студії./ О.І.Шаблій. - Львів: ЛНУ,2001.- 
565 с. 
 

Допоміжна література: 

1. О. В. Крушельницька. Методологія і організація наукових 

досліджень: навчальний посібник. / О.В.Крушельницька- К.: Кондор, 

2003.- 192 с. 

2.Д. М. Стеченко., О. С. Чмир. Методологія наукових 

досліджень: підручник./ Д.М.Стеченко, О.С.Чмир. - К.: 

Знання, 2005. - 309 с. 

3. Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних 
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робіт з економічної проблематики преси / Укл. Гутиря І. І.-К. , 1997.-23 

с. 

4. Грабинський І.М. Курсові та дипломні роботи: методичні 

рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення. / І.М. 

Грабинський. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 44 с. 

5.Грищенко І.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. /  І.М. 

Грищенко, О.М. Григоренко, В.А. Борисенко. – К.: Київ. нац. торг-

екон. ун-т, 2001. – 186 с. 

6.Дудченко А. А. Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие 

/ А.А. Дудченко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с. 

7.Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 

апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. . – К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2010. – 280 с. 

8.Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / А.М. 

Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с. 

9.Квєтний Р.Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи 

обчислень. Частина 1 : навч. посіб. / Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, О.Р. 

Бойко та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 191 с. 

10.Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. 

Методи обчислень. Частина 2 : навч. посіб. / Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, 

О.Р. Бойко та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 235 с. 

11.Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 5-е вид. 

/ В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв.  – К. : Професіонал, 2008. – 240 с. 

Інформаційні ресурси: 
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1. http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm 

2. Положення про підсумкову державну атестацію випускників 

вищих навчальних закладів в Україні (Наказ N 161 від 2.06.93 р. 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 

1993 р. за N 173 Про затвердження  Положення про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах) 

[Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93 (дата звернення 

15.09.2016) – Назва з екрана. 

3. Про вищу освіту. Закон України. [Електронний ресурс]. – 

Електронні дані. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 

15.09.2016) – Назва з екрана. 

4. Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ 

newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc (дата звернення 25.07.2016) – 

Назва з екрана. 

5. 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 (дата звернення 25.07.2016) – 

Назва з екрана. 

6. Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України (Затверджено наказом 

Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 

351) [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – К. – 

Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944   

 
  

 
Тривалість курсу 90   год. 

 
Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин  

http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944
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практичних занять та 42 година самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде :  

 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. 
 

 
 

  
Ключові слова Наука, наукові дослідження, студентська наукова робота, методи та 

форми наукового дослідження 
Формат курсу   

Очний /заочний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 
самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 
першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 
самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 
(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 
завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 
результатів навчання. 
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Теми Подаються у вигляді таблиці 
 

Підсумковий 

контроль, форма 
 Письмовий залік в кінці семестру, залікова оцінка враховує виконання 

практично-семінарських занять та модульних контрольних робіт 
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

спеціалізованих дисциплін (Історія розвитку туризму в світі та Україні, 

Вступ до спеціальності, Туризмознавство,   Санаторно-курортна 

справа, Законодавство у сфері гостинності та туризму тощо),достатніх 

для сприйняття категоріального апарату  Основ наукових досліджень, 
розуміння його інструментарію та  методології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

 Лекційна форма навчання:  
- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 
- пояснення та наведення прикладів наукової діяльності по питаннях 

лекцій; 
-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
Практичне заняття:  
- доповідь, відповідь, обговорення; 
- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 
Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 
Power Point, а також оволодіти програмним забезпеченням проектного 

управління - Project Management 2013. 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
Протягом семестру студент може набрати 100 балів. Приклад розподілу 

балів на семінарських заняття подається нижче 
2. 

Під час письмового заліку студент може набрати 50 балів. Кожен 
студент отримує індивідуальні письмові залікові завдання, що містять 
запитання по кожній темі навчальної дисципліни. Для написання 

залікових завдань необхідний  допуск, а саме наявність не менше 25 
балів  за виконання практично-семінарських завдань впродовж 

семестру. 
Отримані бали під час заліку плюсуються до балів отриманих на 

семінарських та практичних заняттях. 
Підсумкова максимальна кількість балів_100 
  
 

Питання до заліку чи 

екзамену. 
1. Що таке Наука ? 

2.Як поєднуються поняття  ”наука” і “знання” ? 

 3.В чому полягає головна функція науки? 

4.Що входить до структури науки ? 

5.Що відображає певний внутрішній суттєвий зв'язок явищ, процесів, 



 8 

особливостей матеріальних об’єктів? 

 6.Що відображає систему узагальнених знань, пояснень тих чи інших 

сторін дійсності? 

 7.Що містить систему поглядів та теоретичних положень, основних 

тверджень щодо об’єкта дослідження? 

8.Що складає сукупність природних і суспільних складових організації 

державного геопростору України, що мають відношення до туризму ? 

9.Що слугує предметом українознавчо-туристичних досліджень ? 

10.Назвіть форми геопросторової організації туризму загалом чи його 

окремих .  

11.Поясніть історичні  етапи наукового дослідження. 

12.Що є необхідною складовою науки? 

13.Назвіть вузлові елементи наукового знання. 

14.Що називають науковим поняттям? 

15.До вимог чого відносяться змістовність, орієнтація, систематичність, 

стислість? 

16.До вимог чого належать деривантність, граматична правильність, 

унікальність? 

17. У науковому дослідженні географії туризму що охоплює понятійно-

термінологічний апарат ? 

18.Що належить до методологічних принципів термінотворення? 

19.Поясніть основні цільових настанов наукового дослідження галузі 

туризму .  

20.До яких наукових досліджень відносяться дослідження та 

картографування територіальної організації туристичної діяльності? 

21.Чим в науці є поняття і терміни? 

22.Що таке закони науки і що вони відображають? 

23.Яка складова науки відображає об’єктивний, суттєвий і постійно 

діючий зв'язок явищ природи і суспільства? 

24.Як поділяються закони за широтою охоплення ? 

25.Як називаються закони, що поширюють свою дію на певні групи 

наук ? 

26.Як називаються закони, що діють в окремих науках? 
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27.Які закони вивчають загальні особливості динамічного розвитку 

процесів? 

28. Що називають емпіричними законами? 

29.Що відносять до основних законів суспільно-географічних 

досліджень ? 

30.Поясніть поняття закономірності у наукових дослідженнях.   

31.Що відносять до форм науково-дослідницької роботи студентів? 

32.Що належить до видів студентських наукових досліджень ? 

33.Що таке науково-дослідна робота студентів ? 

34.Що передбачає науково-дослідна робота студентів поза навчальним 

закладом ? 

35.Що є основними формами підготовки наукових кадрів у вищій 

школі? 

36.Що є завершальним етапом у НДР студентів ? 

37.Назвіть відсоткове співвідношення аспірантур і докторантур при 

вищих навчальних закладах України. 

38. Назвіть відсоткове співвідношення аспірантур і докторантур при 

науково-дослідницьких інститутах  України. 

39.Де сконцентрована більшість аспірантур і докторантур в Україні і  

чому? 

40. У яких областях знаходиться основна частина аспірантур та 

докторантур? 

41.Як поділяється наукова інформація? 

42.Що є структурною одиницею інформаційних ресурсів ? 

43.Як поділяються за способом фіксації наукові документи? 

44.Назвіть види наукових  документів? 

45.До яких джерел інформації відноситься книга? 

46.Що відноситься до джерел первинної інформації ? 

47. Що таке УДК? 

48.Які існують методи пошуку необхідної інформації? 

49.Що є основними елементами централізованого збору і обробки 

наукової інформації в Україні? 

50.Що називають оперативним друкованим повідомленням про нові 
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публікації? 

51.Що складає перелік всіх друкованих матеріалів певної тематики? 

52.Як поділяється вся інформація наукового документу ? 

53.Що належить до форми сигнальної інформації ? 

54.Що таке коротка характеристика книги чи статті? 

55.Чим є анотація з елементами попереднього рецензування ? 

56.Як поділяються загальні методи дослідження? 

57.До яких методів відноситься метод абстрагування? 

58.До яких методів належить закон виключення третього ? 

59. Якими методами ви користувалися при написанні курсової роботи? 

60. Структурні складові курсової роботи.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Опитування  Опитування студентів проводиться в письмовій, усній формі, у формі 

бесіди.  
 

 
  

 2 
Приклад розподілу балів на семінарських заняття з курсу « Основи наукових 

досліджень» 
» 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту, заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко-
вий тест 

(іспит, 
залік) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 
50 100 М1 Т1 Т2 Т3 Т4 T5  М 2 Т6 Т7 Т8 Т9 ІНДЗ  

8 3 3 3 3 3 23 8 3 3 3 3 7 27 
 

Т1, Т2, Т3 …Т9 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
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Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 
 

  

   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) 

 
 

 СХЕМА КУРСУ « Основи наукових досліджень » 
 
 
 

Тиж. / дата / 

год.- 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

ЗГІДНО 

РОЗКЛАДУ В 

НАСТУПНОМУ 

СЕМЕСТРІ 

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. 
 
  

Лекція 1.Про освіту [Текст]: 

Закон України. / 

Верховна Рада України. 

– Офіц. вид. – К. : 

Парлам. вид-во, 1991. – 
45 с. (Бібліотека 

офіційних видань). 
2.ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та 

правила складання 

(ГОСТ 7.1-2003, IDT) . – 
К. : Держстандарт 

України, 2007. – 
(Національний стандарт 

України). 
3.Інформація та 

документація. 

Бібліографічний опис. 

Скорочення слів і 

2 год.  
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словосполучень 

українською мовою. 

Загальні вимоги та 

правила : (ISO 4:1984, 

NEQ ; ISO 832:1994, 
NEQ). ДСТУ 3582:2013. 

– [Чин. від 2014-01-01]. – 
К. : Мінекономрозвитку 

України, 2014. – 14 с. – 
(Національний стандарт 

України). 
4.ДСТУ 3008-95. 
Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. 

Структура і правила 

оформлення – К. : 

Держстандарт України, 

1995. – 38 с. – 
(Національний стандарт 

України). 
 

  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.  

  Лекція  1.Баскаков А.Я. 

Методология научного 

исследования: учеб. 

пособ. / А.Я. Баскаков, 

Н.В. Туленков. – К. :  
МАУП, 2002. – 216 с. 
2.Білуха М.Т. 

Методологія наукових 

досліджень: підручник. / 
М.Т. Білуха. – К. : АБУ, 

2002. – 480 с. 
3.Бируля А.К. Методы 

научной работы. / А.К. 

Бируля. – Харьков : 

ХАДИ, 1964. – 51с. 
 

 

 3 год.   

 Тема 3. Основні 

методологічні принципи 

термінотворення. 
Сутність понять і термінів. 

Природно складена 

термінологія; 

впорядкована 

термінологія. Наукові 

вимоги до термінів та 

наукових визначень 
  

  Лекція 1.Власов, К. П. Методы 

исследований и 

организация 

экспериментов [Текст] / 

К.П. Власов, А.А. 

Киселева. − Харьков: 

Гуманит. центр, 2002. − 

256 с. 

2.Гаврилов Е. В. 

Технологія наукових 

досліджень і технічної 

творчості / Е.В. 

Гаврилов, М.Ф. 

3 год. В день 
проведення 
заняття 
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Дмитриченко, В.К. Доля 

та ін. – К. : Знання 

України, 2007. – 318 с. 

3.Глушко И.М. Основы 

научных исследований / 

И.М. Глушко, В.М. 

Сиденко. – Харьков : 

Изд-во при Харьков. гос. 

ун-те издат. 

объединение Выща 

школа, 1983. – 223 с. 

 

   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. 

 Лекція 1.Грищенко І.М. Основи 

наукових досліджень : 

навч. посіб. /  І.М. 

Грищенко, О.М. 

Григоренко, В.А. 

Борисенко. – К.: Київ. 

нац. торг-екон. ун-т, 

2001. – 186 с. 

2.Дудченко А. А. 

Основы научных 

исследований [Текст]: 

учеб. пособие / А.А. 

Дудченко. – К. : Т-во 

«Знання», КОО, 2000. – 

114 с. 

3.Економічні 

дослідження 

(методологія, 

інструментарій, 

організація, апробація) : 

навч. посіб. / за ред. А.А. 

Мазаракі. . – К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 

2010. – 280 с. 

 4 год.   
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4.Єріна А.М. 

Методологія наукових 

досліджень: навч. посіб. 

/ А.М. Єріна, В.Б. 

Захожай, Д.Л. Єрін. – К. 

: Центр навч. л-ри, 2004. 

– 212  

 

  Тема 5. Понятійно-

термінологічні системи і 

територіальна 

організація галузі 

туризму; регіональні 

особливості 

геопросторової 

організації 

туристичного 

комплексу України. 
Географічна 

регіоналістика -
геотуристика (географія 

туризму); 

міждисциплінарне 

схрещення. 

 Лекція 1.Квєтний Р. Н. 

Комп’ютерне 

моделювання систем та 

процесів. Методи 

обчислень. Частина 2 : 

навч. посіб. / Р.Н. 

Квєтний, І.В. Богач, О.Р. 

Бойко та ін. – Вінниця : 

ВНТУ, 2013. – 235 с. 

2.Ковальчук В.В. 

Основи наукових 

досліджень: навч. посіб. 

– 5-е вид. / В.В. 

Ковальчук, Л.М. 

Моїсєєв.  – К. : 

Професіонал, 2008. – 240 

с. 

3.Колесников О.В. 

Основи наукових 

досліджень. / О.В. 

Колесников. – К. : Центр 

навч. л-ри, 2011. – 144 с. 

 

 4 год.   

    Семінарське заняття 

1.Наука як сфера людської 

діяльності. Поняття, 

предмет та функції науки. 

Наукові дослідження у 

сфері туризму. 

 Практичне 

заняття 

  
 

 2 год.  Під час 

заняття 

    Семінарське заняття 

2.Основні методи науково-
дослідної діяльності. 

Загальнонаукові , 

конкретно –наукові та 

спеціальні методи 

дослідження. 

 Практичне 

заняття 
  

 
2 год.  Під час 

заняття 
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    Семінарське заняття 

3.Психологія та технологія 

наукової творчості. 

Організація наукової 

діяльності 

 Практичне 

заняття 

  
 

 2 год.  Під час 

заняття 

   Семінарське заняття 

4.Наукова організація 

дослідного процесу. Вибір 

напряму та вимоги до 

теми дослідження. 

 Практичне 

заняття 

  
 

2 год.  Під час 

заняття 

   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. 

 Лекція 1.Колесников О.В. Основи 

наукових досліджень. / 

О.В. Колесников. – К. : 

Центр навч. л-ри, 2011. – 
144 с. 

2.Копаєва Є.В. Основи 

наукових досліджень: 

навч. посіб. / Є.В. Копаєва. 

– Дніпропетровськ: ДПК 

ДНУ, 2010. – 112 с. 

3.Крушельницька О.В. 

Методологія і організація 

наукових досліджень : 

навч. посіб. /  О.В. 

Крушельницька – К.: 

Кондор, 2006. – 206 с. 

 

 4 год.   

   Тема 7. 

Інформаційне 

забезпечення НДР. 

Джерелознавчі 

проблеми, методика 

пошуку. 
Типологія 

письмових, 

образотворчих, 

архівних та інших 

джерел, методика 

їхнього пошуку та 

опрацювання. 

Інтернет-ресурси 

 Лекція 1.Кустовська О.В. 

Методологія системного 

підходу та наукових 

досліджень: курс лекцій. / 
О.В. Кустовська. – 
Тернопіль: Економічна 

думка, 2005. – 124 с. 

2.Кузнецов И.Н. 

Подготовка и оформление 

рефератов, курсовых и 

дипломных работ / И.Н. 

Кузнецов. – Минск : ООО 

«СЭР-ВАТ», 2000. – 243 с. 

2.Лудченко А.А. Основы 

 4 год.   
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научных исследований : 

науч. пособ. / [А.А. 

Лудченко и др.]. – К. : 

2000. – 114 с. 

3.Макогон Ю.В. Основи 

наукових досліджень в 

економіці : навч. посіб. / 

Ю.В. Макогон, В.В. 

Пилипенко. – Донецьк : 

Альфа-прес. 2007. – 144 с. 

 

  Тема 8. 

Дослідження 

типології і змісту 

засобів 

комунікацій. 

Обробка наукової 

інформації. 

Нагромадження та 

реєстр матеріалів. 
Принципи роботи з 

науковою 

літературою. 

 Лекція 1.Марцин В.С. Основи 

наукових досліджень: 

навч. посіб. / В.С. Марцин, 

Н.Г. Міценко, О.А. 

Даниленко. – Львів: 

Ромус-Поліграф, 2002. – 

128 c. 

2.Мокін Б.І. Математичні 

методи ідентифікації 

динамічних систем: навч. 

посіб. / Б.І. Мокін, В.Б. 

Мокін, О.Б. Мокін. – 

Вінниця : ВНТУ, 2010. – 

260 с. 

3.Мокін Б.І. Методологія 

та організація наукових 

досліджень : навч посіб. / 

Б.І. Мокін, О.Б. Мокін. – 

Вінниця : ВНТУ, 2014. – 

180 с. 

4.Мороз І.В. Структура 

дипломних, 

кваліфікаційних робіт та 

вимоги до їх написання, 

оформлення і захисту 

 4 год.   
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[Текст] / І.В. Мороз. – К. : 

Знання, 1997. – 56 с.  

5.Наринян А.Р. Основы 

научных исследований. 

Учеб. пособ. для вузов. / 

А.Р. Наринян. – К., 2002. – 

112 с. 

6.Основи методології та 

організації наукових 

досліджень: навч. посіб. 

для студентів, курсантів, 

аспірантів і ад’юнтів. / 

[В.І. Лубський, Т.Г. 

Горбаченко та ін. ] ; під 

ред. А.Є. Конверського, – 

К. : Центр навч. л-ри, 

2010. – 352 с. 

 

   Тема 9. 

Оформлення 

результатів 

науково-дослідної 

роботи. 

Оформленн

я результатів, 

курсових та 

дипломних робіт. 

Основні вимоги до 

змісту, структури 

тексту та 

літературознавчих 

джерел. 
 

 Лекція 1.Притульська Н.В. 

Положення про дипломну 

магістерську роботу / Н.В. 

Притульська, Т.А. Ротова, 

Л.Є. Калиновська. – К. : 

Київ. нац. торг-екон. ун-т, 

2007. – 26 с. 

2.Про затвердження нової 

редакції переліків і форм 

документів, що 

використовуються при 

атестації наукових і 

науково-педагогічних 

працівників (із наказу 

ВАК України від 29 

травня 2007 р. № 342) // 

Бюлетень ВАК України. – 

К. 2007. – №6. – С. 2–40. 

 4 год.   
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3.П’ятницька-Позднякова 

І. С. Основи наукових 

досліджень у вищій школі 

[Текст]: навч. посіб. / І.С.  

П’ятницька-Позднякова. – 

К. : [б.в.], 2003. – 116 с.  

4.Романчиков В.І. Основи 

наукових досліджень: 

навч. посіб. / В.І. 

Романчиков. – К. : Центр 

навч. л-ри, 2007. – 254 с. 

 

   Семінарське 

заняття 5. 

Інформаційно-
технологічне 

забезпечення 

наукових 

досліджень. Методи 

пошуку та збору 

наукової інформації. 

 Практичне 

заняття 

1.Шейко В.М. Організація 

та методика науково-

дослідницької діяльності : 

підручник. / В.М. Шейко. 

– 2-ге вид. допов. і 

перероб. – К. : Знання-

Прес, 2002. – 295 с. 

2.Шклярський В.І. 

Методологічні основи 

наукових досліджень: курс 

лекцій. / В.І. Шклярський. 

– Львів: Національний 

університет “Львівська 

політехніка”, 2006. – 127 с. 

3Юринець В. Є. 

Методологія наукових 

досліджень : навч. посіб. / 

В. Є. Юринець. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2011. – 178 с. 

 

 2 год.  Під час 

заняття 
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   Семінарське 

заняття 6. 
Науково-дослідна 

робота студентів. 

Форми 

заохочення 

студентської 

молоді до 

науково-
дослідної роботи. 

 Практичне 

заняття 

1.Шейко В.М. Організація та методика 

науково-дослідницької діяльності : 

підручник. / В.М. Шейко. – 2-ге вид. 

допов. і перероб. – К. : Знання-Прес, 

2002. – 295 с. 

2.Шклярський В.І. Методологічні 

основи наукових досліджень: курс 

лекцій. / В.І. Шклярський. – Львів: 

Національний університет “Львівська 

політехніка”, 2006. – 127 с. 

3.Юринець В. Є. Методологія наукових 

досліджень : навч. посіб. / В. Є. 

Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 178 с. 

 

 2 год.  Під час 

заняття 

  Семінарське 

заняття 7.  
Методика 

підготовки і 

оформлення 

курсових робіт, 

тез доповідей та 

статей. 

 Практичне 

заняття 

1.Про вищу освіту. Закон України. 

[Електронний ресурс]. – Електронні 

дані. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18 (дата звернення 15.09.2016) – Назва з 

екрана. 

2.Про практичну підготовку студентів 

[Електронний ресурс]. – Електронні 

дані. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/ 

newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc (дата 

звернення 25.07.2016) – Назва з екрана. 

3.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 (дата 

звернення 25.07.2016) – Назва з екрана. 

 

2 год.  Під час 

заняття 

  Практична 

робота 1. 

Написання та 

оформлення 

студентської 

наукової роботи 

 Практичне 

заняття 

1.Про вищу освіту. Закон України. 

[Електронний ресурс]. – Електронні 

дані. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18 (дата звернення 15.09.2016) – Назва з 

екрана. 

4 год.  До кінця 

навчального 

семестру 

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

проекту). 2.Про практичну підготовку студентів 

[Електронний ресурс]. – Електронні 

дані. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/ 

newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc (дата 

звернення 25.07.2016) – Назва з екрана. 

3.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 (дата 

звернення 25.07.2016) – Назва з екрана. 
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