
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи наукових і практичних досліджень» 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів із основними етапами 

студентської наукової роботи, її видами та можливостями застосування на практиці, 

ознайомлення з основними напрямами наукових досліджень різних наукових шкіл та 

методологічними аспектами наукових досліджень. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Інновації в туризмі як навчальна дисципліна інтегрує 

велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін 

таких, як: «Організація туризму», «Менеджмент туризму», «Маркетинг туризму», «Правове 

регулювання туристської діяльності», «Туроперейтинг»; циклом дисциплін природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки - «Туристичне країнознавство», «Екологія»; 

циклом дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки – «Краєзнавство», 

«Культурологія», з багатьма загальноосвітніми дисциплінами – «Психологія», «Основи 

екології». 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

знати / знання: 

- 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 / вміння: 

- 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;  

- виконувати основні студентські наукові роботи та правильно їх оформлювати. 

комунікація: 

- вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних 

знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; 

- використання академічної української та іноземної мови у професійній 

діяльності та дослідженнях. 

автономність та відповідальність: 

- демонстрація значної авторитетності, інноваційності, високий ступінь 

самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку 

нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: Вивчення навчальної 

дисципліни передбачає набуття теоретичних знань та методів наукових досліджень, їхнього 

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; вивчення законів, 



закономірностей та принципів наукових досліджень; ознайомлення із системою науково - 

дослідної роботи. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Предмет та завдання курсу. Основні визначення та поняття у науковому 

дослідженні. 

Тема 2. Становлення науки. Наукові школи в Україні. 

Тема 3. Змістовність наукових досліджень в галузі туризму. Організація наукового 

дослідження. 

Тема 4. Основні методологічні принципи термінотворення. Цільові настанови 

рекреаційно-туристичних досліджень.  

Тема 5. Поняття законів, закономірностей, принципів в науковому дослідженні. 

Тема 6. Система науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному 

закладі. 

Тема 7. Інформаційне забезпечення НДР. Джерелознавчі проблеми, методика 

пошуку. 

Тема 8. Методи наукових досліджень та їхня характеристика. 

Тема 9. Оформлення результатів науководослідної роботи. 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 

Ілляшенко І.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри регіоналістики і туризму, 

inna.illyashenko@gmail.com 
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