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Назва навчальної 
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Освітня програма 

Туризм 

Тип дисципліни, кількість 

кредитів та годин 

(лекції/семінарські, 

лабораторні 

заняття/самостійна 

робота) 

 

Тип дисципліни: обов’язкова  

Кількість кредитів: 3 (90 годин) 

Лекції: 10 год. 

Семінарські/практичні заняття: 20 год. 

Лабораторні заняття: -  

Самостійна робота: 60 год. 
 

Викладач(і) 

відповідальний(і) за 

викладання навчальної 

дисципліни (імена, 

прізвища, наукові ступені 

і звання, адреса 

електронної пошти 

викладача/ів) 

Галина Щука, д. пед. н., проф., galina_shchuka@ukr.net, 

scsuka.halina@kmf.org.ua 

  

Атілла Товт, ст. викладач,  

toth.attila@kmf.org.ua 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Основи туризмознавства, Технологія туристичної 

діяльності, Географія туризму 

Анотація дисципліни, 

мета та очікувані 

програмні результати 

навчальної дисципліни, 

основна тематика 

дисципліни 

Анотація дисципліни. Дисципліна «Основи наукових 

досліджень» покликана сформулювати у студентів 

компетенції, необхідні для проведення досліджень у сфері 

туризму: аналітичне, логічне, системне мислення, вміння 

добирати необхідну інформацію, аналізувати її, робити 

висновки і приймати рішення на основі отриманих даних. 

Дисципліна знайомить з сучасними методами дослідження, 

є базою для організації навчально-наукової роботи 

студентів та забезпечує підготовку для наступного 

освітньо-кваліфікаційного рівня – магістра. 

Мета – підготовка та залучення студентів до здійснення 

науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі 

стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм 

певних знань щодо методології, методики й 

інструментарію дослідження та підготовки ними 

публікації, кваліфікаційних робіт. Навчитись 

застосовувати в дослідженнях методи аналізу 

інформаційних джерел та організації наукової праці. 

Очікувані програмні результати: 
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Інтегральна компетентність. 

Здатність комплексно розв’язувати складні професійні 

задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації  

як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що 

передбачає застосування теорій і методів системи наук, які 

формують туризмознавство, і характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності. 

К02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя 

К04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел  

К08. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій 

К09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми 

К10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 

і письмово 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

К15.Знання та розуміння предметної області та розуміння 

специфіки професійної діяльності  

К24. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, 

аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, 

уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал 

Програмні результати навчання 

ПР02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці 

базові поняття з теорії туризму, організації туристичного 

процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку 

туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних 

наук. 

ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у 

розв’язанні професійних завдань. 

ПР20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи 

їх розв’язання. 

Основна тематика дисципліни: 

Тема 1. Вступ. Організація науково-дослідної роботи 

студентів у закладі вищої освіти 

Тема 2. Наукова організація дослідного процесу 

Тема 3. Методологічні засади наукових досліджень 

Тема 4. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 

Тема 5. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз 

матеріалів дослідження 

Тема 6. Підготовка кваліфікаційних робіт 

Тема 7. Особливості підготовки наукових публікацій. 

 



Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Результативність студента під час вивчення дисципліни 

оцінюється за 100-бальною системою. Бали 

розподіляються наступним чином: 

- робота на семінарських заняттях – 60 балів 

- виконання КМР – 40 балів  

Залік виставляється за результатами роботи в семестрі 
Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

Графічний матеріал передається у формі презентацій за 

допомогою проекторів. Використання підручників та 

навчальних посібників від угорських та українських 

авторів. Для методичного забезпечення викладання 

дисципліни можна використати:  

• друкований та електронний варіант конспекту лекцій; 

• графічний матеріал (рисунки, таблиці, карти) 

• мультимедійний матеріал 

• роздатковий матеріал 

• наукові монографії та навчальні посібники Кафедри 

географії та туризму і бібліотеки інституту. 

Базова література 

навчальної дисципліни та 

інші інформаційні ресурси 

1. А. Є. Конверський (2010) Основи методології та 

організації наукових досліджень: Навч. посіб. – К., 352 с. 

2. М. Корягін, В. Чік (2019) Основи наукових досліджень: 

навч. посібник. – К., 492  

3. В. Медведєва (2017) Основи наукових досліджень: 

практикум. – К., 84. 

4. Колесников А. (2019) Основи наукових досліджень: 

практикум. – К., 144. 

 

 


