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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

У курсі «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність», 
розглядається наука як сфера науково-дослідної діяльності магістрантів та 
їхньої доброчесності. З’ясовується методологія наукової творчості, 
специфіка структури і змісту науково-дослідницької діяльності. Сформовано 
термінологічний апарат науковця. Узагальнюються вимоги до науково-
дослідної роботи магістрантів у вищому навчальному закладі. Подаються 
рекомендації з методології написання кваліфікаційної (магістерської) 
роботи: вибір теми, розкриття її актуальності, визначення об’єкта і 
предмета, мети і завдання, методів дослідження та оформлення 
результатів наукових пошуків. Із залученням зарубіжного і національного 
досвіду розглянуто основи академічної доброчесності в ЗВО та шляхи 
боротьби з плагіатом. 

Ключові слова: наука, наукова комунікація, наукова творчість, система 
наукових знань, наукові жанри, науково-дослідницька діяльність, наукова 
ідея, методологія, методи, прийоми, процедури, об’єкт і предмет 
дослідження, наукові підходи і принципи, гіпотеза, кваліфікаційна робота, 
академічна доброчесність, плагіат 

Мета та цілі 

Мета курсу:: отримання магістрантами системних знань з методології та 
організації науково-дослідної діяльності, тобто формування теоретичного й 
практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень з 
дотриманням принципів академічної доброчесності, що сприятиме 
розвиткові раціонального творчого мислення здобувачів, оптимальній 
організації їхньої наукової творчості. 
Завдання навчальної дисципліни:  
− ознайомлення магістрантів з предметом, принципами та методами 
науково-дослідної роботи; 



– засвоєння методології наукового дослідження;  
– опанування таким жанром наукового дослідження, як магістерська 
робота; 
– набуття студентами навичок раціональної організації їх науково-
дослідної роботи; 
– оволодіти основами академічної доброчесності: як дієвого 
інструменту забезпечення якості вищої освіти.  

Результати 
навчання 

У результаті вивчення курсу «Методологія наукових досліджень та 
академічна доброчесність» магістранти повинні знати специфіку і структуру 
наукової діяльності; основні поняття категоріального апарату сучасної 
наукової комунікації; методологічні засади наукової діяльності; 
загальнонаукові та конкретнонаукові методи наукового дослідження; 
особливості написання текстів основних жанрів науково-дослідної 
діяльності; основи наукової доброчесності. 

Soft skills: 
компетентності, 

що 
відповідають 

заявленим 
цілям програми 

Під час вивчення дисципліни магістрант отримує можливість формувати та 
розвивати soft skills: навички працювати в команді, управляти своїм часом, 
розуміти важливості дедлайнів; здатність критично, логічно, системно й 
креативно мислити; уміння спостерігати, слухати, аналізувати та 
адаптовуватися до змін; уміння виявляти та вирішувати професійні 
проблеми; здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена 
суспільства; усвідомлювати потребу постійно вчитися, поповнювати знання, 
вивчати та переймати кращий інноваційний досвід. 

Пререквізити 
Базові знання бакалаврського циклу. Вивчення дисципліни передбачає 
зв'язок з навчальними дисциплінами «Туризмологія», «Туристична політика 
та управління розвитком туризму регіону та ОТГ». 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Предмет і 
завдання курсу 
«Методологія 

наукових 
досліджень та 

академічна 
доброчесність» 

  

Об’єкт, предмет, мета, завдання дисципліни. Етапи 
становлення і розвитку науки. Поняття, зміст і функції науки. 
Структурні елементи науки та їх характеристика. 

 

 

 

Виконання , 
завдань, 
пов’язаних із 
систематизацією 
теоретичних 
знань 
(укладання 
таблиць, схем) 
та осмисленням 
їх практичного 
застосування. 

 

2.  
Методологія та 

методи 
наукового 

дослідження 
 

Наукове дослідження: загальна характеристика. Методо-
логія як розділ наукознавства. Методика, методи та їх 
класифікація. Поняття наукового підходу. Принципи 
наукового дослідження. Фундаментальна, або філософська, 
методологія. 

Практичні/си-
туативні 
науково-

дослідницькі  
завдання.  

. 

3. 
Загальнонаукові 

та 
конкретнонауко

ві методи 

Характернистика загальнонаукових методів: історичний, 
термінологічний, функціональний, системний, когнітивний 
(пізнавальний), моделювання та ін. Особливості 
конкретнонаукових методів. Використання емпіричних 

Практичні/си-
туативні 
науково-
дослідницькі  



методів. Методи, що застосовуються на емпіричному та 
теоретичному рівнях дослідження. Методи теоретичного 
дослідження. Логічні закони і правила в змісті принципу 
логічності. 

завдання. 
Підготовка і 

захист 
презентацій 

4.  
Поняття та 

сутність 
системного 

підходу 

Можливості системного підходу до аналізу соціальних 
об’єктів та явищ. Аспекти сутності системного підходу. Сис-
темний інструментарій. Основні принципи системного 
підходу Основні етапи вирішення проблем за технологією 
системного аналізу. Характеристика неформальних, 
графічних методів, кількісних методів, методів моделювання. 

методів висунення альтернатив. 

Практичні/си-
туативні 
науково-

дослідницькі  
завдання.  

 

5.  
Проведення 

соціологічних 
досліджень 

Поняття про соціологічне дослідження. Етапи соціологічного 
дослідження. Розробка програми соціологічного 
дослідження. Характеристика окремих методів соціологічних 
досліджень: спостереження, опитування, експеримент. 

Практичні/си-
туативні 
науково-

дослідницькі  
завдання.  

 

6. 
Кваліфікаційна 
(магістерська) 

робота як 
професійно 
орієнтоване 
дослідження 

Кваліфікація «магістр» і його науковий статус. Особливості 
кваліфікаційної / магістерської роботи як наукового жанру. 
Вибір та затвердження теми магістерської роботи. Обов’язки 
наукового керівника та магістранта в процесі підготовки 
магістерської роботи. Структурні елементи магістерської 
роботи. Основні етапи в роботі над кваліфікаційним 
дослідженням. 

Практичні/си-
туативні 
науково-

дослідницькі  
завдання.  

 

7. 
Оформлення 
магістерської 

роботи 

Прояв культури організації наукового дослідження в 
оформленні магістерської роботи, зокрема у графічному 
поданні заголовків та їх змісті.Правила нумерації. Вимоги до 
подання ілюстрацій, таблиць, формул. Зміст бібліографічних 
покликань та загальних правил складання списку наукової 
літератури за останнім державним стандартом (ДСТУ 
8302:2015). Культура цитувань, уникнення плагіату. 
Оформлення списку наукових джерел. Функції додатків та їх 
оформлення. Особливості редагування магістерської роботи. 
Типові помилки, які  допускаються  в написанні та 
оформленні кваліфікаційної роботи. 

Практичні/си-
туативні 
науково-

дослідницькі  
завдання.  

 

8. 
Процедура 

підготовки до 
захисту 

магістерської 
роботи 

Попередній захист магістерської роботи. Оформлення та 
порядок передачі електронного варіанта магістерської 
роботи для зберігання. Оформлення документів до захисту 
магістерської роботи. Відгук наукового керівника та 
рецензування магістерської роботи. Підготовка електронної 
презентації. Захист магістерської роботи. Рекомендації щодо 
доповіді магістранта. Типові помилки, які допускаються під 
час захисту магістерської роботи.  

Практичні/си-
туативні 
науково-

дослідницькі  
завдання.  

 

9. 
Академічна 

доброчесність 
як дієвий 

інструмент 
забезпечення 
якості вищої 

освіти 

Актуальність теми. Поняття про академічну доброчесність. 
Фундаментальні цінності академічної доброчесності. 
Положення Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету ім. академіка Степана Дем’янчука «Кодекс 
академічної доброчесності». Основні чинники, які визначають 
порушення засад академічної/наукової доброчесності. Про 
проект сприяння академічній доброчесності в Україні. 

Практичні/си-
туативні 
науково-

дослідницькі  
завдання.  

Підготовка і 
захист 

презентацій 
 



 

10.  
Шляхи боротьби 

з плагіатом 

Шляхи боротьби з плагіатом. Поняття про науковий плагіат. 
Різновиди (класифікація) плагіату Зарубіжний та 
національний досвід боротьби з плагіатом. Методичні поради 
щодо уникнення плагіату. Розробка політики забезпе-чення 
академічної доброчесності в українській вищій школі: 
концепція В. Сичика. Положення Міжнародного економіко-
гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука 
«Про протидію плагіату в університеті». 

Практичні/си-
туативні 
науково-

дослідницькі  
завдання.  

Підготовка і 
захист 

презентацій 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, 
дотримуватися етики поведінки, працювати з рекомендованою навчальною 
та науковою літературою на паперових та електронних носіях. Пропущені 
заняття повинні вчасно відпрацьовуватися. 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Присутність студентів на лекційних і практичних заняттях та якість їхньої 
роботи фіксується в академічному журналі. За об’єктивних причин пропуску 
занять (довідка про хворобу, інша поважна причина) здобувачі можуть 
самостійно вивчити пропущений матеріал за методичними матеріалами. 

Політика щодо 
академічної 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
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доброчесності 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 (Теми 1-5) 30 

Змістовий модуль 2 ( Теми 6-10) 30 

Підсумковий контроль – залік 40 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


