
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 1.7 

2. Назва: Основи наукових досліджень; 
3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сіпайло Л.Г., к.е.н., доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

9. Результати навчання: 
− виділяти та обґрунтовувати проблемні ситуації в географії рекреації і туризму та протиріччя в ній; 

− висувати наукові гіпотези; 

− обґрунтовувати обрану тему дослідження; 

− розробляти план та алгоритм дослідження; 

− раціонально працювати з науковими джерелами. 

10. Форми організації занять: Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації 

(програмне забезпечення Power Point), роздатковий матеріал (ілюстрації, схеми, таблиці тощо за 

темою заняття), дискусійне обговорення проблемних питань. На практичних заняттях виконуються 

прикладні завдання з основами науково-дослідного характеру.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вступ до фаху, Організація 

туризму, Інформатика і комп`ютерна техніка.  

    • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Туристичні ресурси 

України, Географія та економіка міжнародного туризму 

12. Зміст курсу:  Організація науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ. Інформаційне забезпечення 

наукових досліджень. Актуальність та класифікація наукових досліджень. Сучасна наукова проблема. 

Планування і організація наукових досліджень. Основні елементи наукового дослідження. Методи 

проведення наукового дослідження. Робота над літературними джерелами та джерела інформації. 

Узагальнення результатів наукового дослідження.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч.посібник / О.В. 

Крушельницька. - K.: Кондор, 2006.-206 с. 

2. Лузан П. Г. Теорія і методика формування навчально-пізнавальної активності студентів: 

Монографія / П. Г. Лузан. – К. : Нац. аграр. ун-т, 2004. – 271 с. 

3. Методологія і методика наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект 

лекцій / Укл. Н.І.Коновалова. М.М.Цепенда. - Чернівці: Рута. 2007. - 50с. 

4. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, 

аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 

5. Ростовський B.C. Основи наукових досліджень і технічної творчості: Навч.підруч / 

B.C. Ростовський, Н.В. Дібрівська. – К.: Центр учбової літератури. 2009.-96 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Лекцій - 16 год., практичних занять - 16 год., самостійної роботи - 58 год.. Разом - 90 год. (3 кредити) 

Методи викладання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру, який відбувається у формі підсумкового тесту 

через Навчально-науковий центр незалежного оцінювання з використанням комп’ютерних технологій. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри туризму та  

готельно-ресторанної справи 

к.геогр.н., доцент                                                               Коротун С.І. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: FP 1.7; 

2. Title: Basics of the scientific research; 

3. Type: сompulsory; 

4. Higher education level: the first, 

5. Year of study, when the discipline is offered: the 2nd,; 

6. Semester when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sipailo L.H., Candidate of 

Economic Sciences, Associate Professor, Department of Tourism, Hotel and Restaurant Affairs 

9. Results of studies:  
- to allocate and substantiate problematic situations in the geography of recreation and tourism and contradictions 

in it; 

- to put forward scientific hypotheses; 

- to substantiate the chosen research topic; 

- to develop a plan and research algorithm; 

- to work rationally with scientific sources. 

10. Forms of organizing classes: During the lecture course, slide presentations (Power Point software), 

handouts (illustrations, charts, tables, etc.), discussions on problematic issues are used. In practical classes, 

applied tasks are performed with the basics of scientific research. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Introduction to the profession, Organization 

of Tourism, Information and computer technology 

12. Course contents: Organization of research work of students in universities. Information support of 

scientific researches. Actuality and classification of scientific researches. Modern scientific problem. 

Planning and organization of scientific research. Basic elements of scientific research. Methods of conducting 

scientific research. Work on literary sources and sources of information. Summarizing the results of scientific 

research. 

13. Recommended educational editions:  
1. Krushelnytska O.V. Methodology and organization of scientific research: Tutorial / O.V. Krushelnytska - 

K.: Condor, 2006.-206 pp. 

2. Luzan P. G. Theory and methodology of formation of educational and cognitive activity of students: 

Monograph / P. G. Luzan. - K.: Nat. agrar Unt., 2004. - 271 pp. 

3. Methodology and methodology of scientific research on socio-economic geography: Summary of lectures / 

UL. N.I. Konovalov М.М.Цеспенда. - Chernivtsi: Ruta. 2007 - 50s. 

4. Fundamentals of methodology and organization of scientific research: Teaching. manual for students, cadets, 

postgraduates and adjuncts / ed. A. Ye. Converse - K .: Center for Educational Literature, 2010. - 352 p. 

5. Rostov B.C. Fundamentals of Research and Technical Creativity: Teaching / B.C. Rostovsky, N.V. 

Dibrivskaya-K .: Center for Educational Literature. 2009.-96 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 16 hours of practical classes, 58 hours of independent work. Together - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, 

use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

     Final control: a record at the end of the 3rd semester, which takes place in the form of a final test through 

the Center for Independent Assessment and Training with the use of computer technologies. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
Head of the Department of Tourism,  

Hotel and Restaurant Affairs,  

Candidate of Geographic Sciences, associate professor                          S. I. Korotun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


