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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

У процесі вивчення курсу студенти знайомляться з понятійним 
апаратом і методикою проведення наукових досліджень. У 
запропонованому курсі розглядається широке коло проблем, пов'язаних з 
науковою діяльністю студентів: підготовкою доповідей, рефератів, курсових 
робіт; методикою написання та оформлення тез та статей. 

Після вивчення курсу студенти зможуть вирішувати проблеми, що 
стосуються комплексного вирішення завдань науково-дослідницької роботи, 
вміти застосовувати загально прийняті форми і методи наукових 
досліджень; використовувати методи наукового пізнання у процесі роботи 
над курсовим дослідженням, написання рефератів та наукових статей з 
дотриманням принципів академічної доброчесності; здійснювати науковий 
пошук з організації, постановки, проведення педагогічного експерименту та 
здійснення математично-статистичної перевірки її результатів.  

Теоретичний матеріал викладається у формі проблемних лекцій, 
лекцій-дискусій, лекцій-візуалізацій. 

Практичні заняття курсу відбуваються у формі обговорення 
актуальних проблем, аналізу наукової, методичної та періодичної 
літератури, а також практичної діяльності, спрямованої на розвиток умінь 
здобувачів вищої освіти самостійно формувати зміст курсової роботи, 
визначати структурні одиниці вступу; оформляти результати у вигляді 
таблиць, діаграм та графіків; укладати список використаних джерел. 
 

Мета та цілі 

опанування студентами знаннями наукових досліджень, формування 
практичних навичок, необхідних фахівцю-досліднику, розширення і 
підвищення педагогічної етики, культури майбутнього фахівця з туризму 

 

Результати Здатність до комплексного вирішення завдань дослідницької роботи, уміння 



навчання 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 

що 
відповідають 

заявленим 
цілям програми 

застосовувати загальноприйняті форми і методи наукових досліджень, 
використовувати методи наукового пізнання для проведення науково-
дослідницької роботи в закладі вищої освіти; уміння здійснювати науковий 
пошук в організації, постановці, проведенні науково-дослідної роботи та 
здійсненні математично-статистичної перевірки її результатів з 
дотриманням принципів академічної доброчесності. Здатність до 
самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел, до 
користування засобами сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.  
 
 
Розвиток «гнучких навичок» - soft skills: навичок комунікації, здатність брати 
на себе відповідальність, управляти своїм часом, здатність до планування, 
складання прогнозів і передбачення наслідків своїх дій, розуміння 
важливості зворотного зв’язку / здатність логічно і системно мислити, 
креативність та інше). Діяти професійно і свідомо. 

Пререквізити 
«Основи туризмознавства», «Туристичні ресурси України», «Рекреаційні 
комплекси світу» 

 
 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Наука як 
сфера людської 

діяльності 

Загальні відомості про суть наукового 
пізнання. Поняття та функції науково-
педагогічних досліджень. Об’єкт та предмет 
наукового пізнання. Інтерпретація основних 
понять наукового дослідження. Види наукових 
досліджень. Фундаментальні і прикладні 
дослідження. Суб’єкти  наукової діяльності. 

 

Експрес опитування, виконання 
тестових завдань, складання 

термінологічного словника 

Тема 2. Методи 
наукових 

досліджень 
 

Загальне поняття про методи наукових 
досліджень. Класифікація методів наукових 
досліджень: емпіричні, теоретичні, 
математичні та статистичні методи. 
Спостереження як найпоширеніший метод 
педагогічних досліджень. Методи опитування - 
інтерв'ю, анкетування, тестування, бесіда. 
Соціометрія, метод узагальнення незалежних 
характеристик. 

Поняття експерименту. Сутність і види 
експерименту. Ознаки експерименту як 
самостійного методу. Види педагогічного 
експерименту. Сутність констатувального, 
формувального і контрольного експериментів. 
Послідовний і паралельний експеримент.   
Математичні методи: реєстрування, 
ранжування, моделювання, вимірювання. 

Етапи наукового дослідження. 
 

Експрес опитування, 
виконання тестових завдань 



Тема 3.  Форми 
наукового викладу 

матеріалів 
дослідження. 

Реферат як одна з форм наукової роботи 
студента. Види рефератів. Основні вимоги до 
написання рефератів. Курсова робота. Робота 
над структурними одиницями вступу. Поняття 
про вступ, його структурні одиниці, їх 
послідовність. Актуальність теми, ступінь 
вивчення розробленості проблеми, огляд 
специфіки джерельної бази. Мета і завдання 
дослідження. Кількість завдань у 
кваліфікаційній роботі. Об’єкт дослідження. 
Предмет дослідження як частина об’єктивної 
реальності, що знаходиться у межах об'єкту. 
Специфіка формулювання гіпотези 
дослідження. Теоретична основа дослідження. 
Вибір методів науково-педагогічного 
дослідження. Організація дослідження. 
Теоретична і практична значущість курсової 
роботи. Вибір експериментальної бази 
дослідження. 

Основні вимоги до структури і 
оформлення курсових робіт. Вимоги до 
структурних елементів основної частини. 
Вимоги до викладу тексту курсової роботи. 
Обсяг курсової роботи. Керівництво курсовими 
роботами. 

 

Експрес опитування, виконання 
тестових завдань, складання 
термінологічного словника, 
обґрунтування актуальності 

дослідження для однієї з обраних 
тем, презентація «Вимоги до 

оформлення курсової роботи» 

Тема 4. 
Оформлення 
результатів 

дослідження. 
 

Загальні вимоги. Заголовки структурних 
частин наукової роботи. Нумерація сторінок, 
розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків 
(малюнків), таблиць, формул. Нумерація 
розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів. 
Позначення малюнків, таблиць, ілюстрацій. 
Нумерація таблиць. 

Загальні правила цитування та посилання 
на використані джерела. Загальні вимоги до 
цитування. Оформлення списку використаних 
джерел. Правила бібліографічного опису. 

 

Експрес опитування, виконання 
тестових завдань,  складання 

термінологічного словника, 
укладання списку використаних 

джерел, зображення 
експериментальних даних у 

вигляді діаграм 

Тема 5. Апробація 
результатів 
дослідження 

 

Наукова публікація: поняття, функції, 
основні види. Види науково-дослідних видань. 
Дотримання видавничого оформлення 
періодичних і неперіодичних видань. Вихідні 
відомості і випускові дані. Вимоги до статей. 
Авторський і обліково-видавничий аркуш. 

Структура наукового реферату. Види і 
структура рефератів.  Обсяг реферату. 

Доповідь на науковій конференції. 
Сутність про наукову доповідь. Вимоги до 
оформлення доповіді. Поняття про тези. 
Рекомендований обсяг тез наукової доповіді. 
Повідомлення як вид короткої доповіді. 

Методика написання наукової статті. 
Структура статті. 

 

Експрес опитування, виконання 
тестових завдань, складання 

термінологічного словника, аналіз 
ситуації (кейс), презентація 

доповідей 

Тема 6. Академічна 
доброчесність 

студентів закладів 
вищої освіти 

 

Поняття про академічну доброчесність. 
Принципи та фундаментальні цінності 
академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин. 

Проблема академічного плагіату. Види 
плагіату. 

Порядок перевірки навчальних, 

Експрес опитування, виконання 
тестових завдань, складання 

термінологічного словника, аналіз 
нормативних документів 

http://www.tsaa.org.ua/View_2/Pages/Electros/MVZ/tema5.htm#Пункт4


кваліфікаційних, науково-методичних та 
наукових робіт на наявність ознак 
академічного плагіату. Програмно-технічні 
засоби перевірки на плагіат. Алгоритм 
перевірки роботи на наявність ознак 
академічного плагіату за допомогою 
програмно-технічних засобів. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 (Тема 1-6) 60 

Підсумковий контроль (залік) 40 

Загальна кількість балів: 100 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


