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ВСТУП 

 

 

В умовах інтенсивного зростання обсягів науково–технічної інформації, 

швидкозмінності й оновлення системи наукових знань виникає нагальна 

потреба в якісно новій теоретичній підготовці висококваліфікованих 

спеціалістів, здатних до самостійної творчої роботи, впровадження у 

виробництво наукоємних технологій тощо. При цьому інтенсивний розвиток 

сучасного суспільства вимагає ухвалення своєчасних і ефективних рішень. Для 

розробки таких рішень потрібне проведення постійних наукових досліджень, 

постановка експериментів. Для успішного розв’язання поставлених завдань 

необхідно опанувати основи та методологію організації наукових досліджень.  

Тому особливої актуальності набуває значення навчальної дисципліни 

«Методологія і організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 

242 – «Туризм» за спеціалізацією «Туризмознавство», освітній ступінь 

«Магістр». 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методологія і організація 

наукових досліджень» є формування знань і навичок стосовно організації та 

проведення наукових досліджень для обґрунтування наукових результатів, що 

мають теоретичну та практичну цінність. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

‒ понятійний і категоріальний апарат організації та проведення наукових 

досліджень; 

‒ соціально-економічну сутність і зміст наукової діяльності; 

‒ методологію організації та проведення наукових досліджень; 

‒ основні принципи та підходи щодо організації та проведення наукових 

досліджень; 

‒ критерії якості та ефективності організації та проведення наукових 

досліджень; 

‒ технологію розробки, організації та проведення наукових досліджень; 
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‒ сучасні економіко-математичні методи та моделі проведення наукових 

досліджень; 

‒ теоретичні засади організації та проведення наукових соціально-

економічних досліджень; 

уміти: 

‒ представити предметну сферу наукового дослідження у вигляді 

системи та моделі; 

‒ описати методологію наукового соціально-економічного дослідження; 

‒ ідентифікувати та обґрунтувати ключові проблеми на підприємстві 

сфери туризму; 

‒ організувати та провести наукове соціально-економічне дослідження, 

‒ здійснювати комплексне оцінювання переваг і недоліків упровадження 

запропонованих науково-практичних результатів на основі методів 

критеріального аналізу та експертних оцінок;  

‒ обґрунтувати науково-практичні результати соціально-економічного 

дослідження у сфері туризму; 

‒ провести апробацію науково-практичних результатів соціально-

економічного дослідження у сфері туризму. 

Самостійне вивчення студентами-заочниками цього навчального курсу 

передбачає отримання ними теоретичних знань з лекційного курсу та наявних 

підручників, написання контрольної роботи за вибраною темою. Варіанти 

контрольних робіт, вихідні дані та список рекомендованої літератури містяться 

у цих методичних вказівках. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти спеціальності «Туризм», які навчаються без відриву від 

виробництва, за час вивчення навчальної дисципліни «Методологія і 

організація наукових досліджень» мають виконати контрольну роботу згідно з 

темами навчального плану. Контрольна робота є важливим засобом 

самоконтролю студента, основою глибокого засвоєння навчального матеріалу, 

сприяє активній підготовці до іспиту. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, 

установити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності. Перелік 

джерел і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Контрольна робота складається з теоретичної частини. Варіант 

контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою цифрою 

номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується на «0», 

виконують контрольну роботу № 10, якщо остання цифра «2», виконують 

роботу за номером 2 і т. д. 

Під час виконання контрольної роботи студент має показати своє вміння 

самостійно працювати з науковою літературою, навчальними посібниками, 

довідниками й іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної теми.  

Використовуючи літературу, студент повинен стисло викласти зміст 

питання. При цьому важливо не тільки детально проаналізувати питання 

вибраної теми, але й показати своє бачення поставлених проблем та особисте 

ставлення до їх розв’язання. 

Роботу має бути виконано із застосуванням комп’ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш форматом А4 – 

інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman 14).  
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Вимоги щодо оформлення: перша сторінка – титульна без номера (додаток 

А); другу сторінку відводять для плану; розділи згідно з планом; список 

використаної літератури. Приблизний обсяг роботи – 15–20 сторінок. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим 

кафедрою. Під час захисту студент має показати знання положень, викладених 

у роботі.  

Оцінювання виконання контрольної роботи проводиться за 100-бальною 

рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою 

і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є іспит: 

Сума балів 
Оцінка  

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

Іспит Залік 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

74–81 C 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
Незадовільно Не зараховано 

1–34 F 
 

 

Незадовільно (1–59 балів / F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання стосовно дослідження контрольної роботи, не зміг викласти 

основні теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 
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аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бал / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою з цього напряму, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 
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2 ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Варіант 1 

1. Зміст поняття «наукова теорія» і порядок її формування. 

2. Різниця між науковою проблемою та науковим завданням. 

3. Синергетика як нова парадигма методології науки. 

4. Основні складові програми конкретного економічного дослідження. 

5. Основні форми висновків: індукція, дедукція, аналогія. 

Література: [2, с. 53–72; 4, с. 142–149; 18, с. 330–334; 23, с. 68–71]. 

 

Варіант 2 

1. Виникнення та еволюція науки. Система наукових знань. 

2. Призначення гіпотез у наукових дослідженнях. 

3. Комп’ютеризація науки, її проблеми та наслідки. 

4. Типи емпіричних досліджень. 

5. Метод системного аналізу. 

Література: [3, с. 42–61; 8, с. 71–86; 12, с. 134–181; 28, с. 57–73].  

 

Варіант 3 

1. Теорія. Поняття. Методи. Принципи науки. 

2. Самоорганізація праці наукового дослідника. 

3. Типологія методів наукового дослідження. 

4. Значення експертного опитування. 

5. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 

Література: [3, с. 74–89; 9, с. 206–210; 11, с. 312–325; 13, с. 216–220]. 

 

Варіант 4 

1. Наукова діяльність. Види наукової діяльності. Історичні етапи науки. 

2. Визначення мети, завдань, об'єкта і предмета дослідження. 

3. Види та ознаки наукового дослідження. 
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4. Інструментарій збирання первинної інформації. 

5. Статистичні методи дослідження. 

Література: [15, с. 85–106; 19, с. 82–99; 20, с. 135–149]. 

 

Варіант 5 

1. Характерні особливості науки доби глобалізації. 

2. Наукова ідея, науковий пошук. Наукові гіпотези та концепції. 

3. Фундаментальні наукові дослідження. 

4. Основні вимоги до анкет. Технологія обробки анкет. 

5. Характеристика масиву інформаційних матеріалів. 

Література: [7, с. 35–46; 8, с. 104–129; 21, с. 107–115; 26, с. 2–48]. 

 

Варіант 6 

1. Визначення та характеристика поняття «методологія». 

2. Постановка наукової проблеми. 

3. Прикладні наукові дослідження.  

4. Різниця між поняттями «науковий результат» та «новий науковий 

результат». 

5. Пошук інформації у процесі наукової роботи. 

Література: [3, с. 108–113; 5, с. 76–85; 6, с. 32–56; 16, с. 117–130;              

24, с. 107–108]. 

 

Варіант 7 

1. Методологічні принципи науки. 

2. Сутність теорії. Її значення у науковому дослідженні. 

3. Процеси наукового дослідження. 

4. Порядок написання тез наукових доповідей і статей. 

5. Етапи інформаційного пошуку. 

Література: [1, с. 13–25; 2, с. 142–156; 3, с. 41–53; 6, с. 21–59; 7, с. 56–65; 

8, с. 45–63; 17, с. 28–54; 21, с. 102–121]. 
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Варіант 8 

1. Значення наукових досліджень у роботі сучасних спеціалістів. 

2. Наукові факти. Їх значення у науковому дослідженні. 

3. Типові етапи наукового дослідження. 

4. Порядок і форми впровадження результатів. 

5. Визначення теми інформаційного пошуку, його хронологічних, мовних 

та географічних меж. 

Література: [13, c. 216–220; 15, c. 127–141; 23, c. 68–71]. 

 

Варіант 9 

1. Зміст загальнонаукових методів дослідження та їх призначення. 

2. Поняття парадигми та культуродигми. 

3. Робота з інформаційним забезпеченням наукового дослідження. 

4. Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування системи. 

5. Джерела пошуку інформації, їх класифікація. 

Література: [6, с. 51–70; 9, с. 206–210; 15, с. 82–95; 27, с. 275–279]. 

 

Варіант 10 

1. Зміст поняття «проблема наукового дослідження». 

2. Системний підхід у сучасній методології науки. 

3. Об'єктивні передумови розвитку міждисциплінарних досліджень. 

4. Монографічний метод дослідження. 

5. Пошук бібліографічної інформації в каталогах і картотеках. 

Література: [5, с. 71–84; 10, с. 8–11; 20, с. 52–75; 23, с. 68–71;                    

24, с. 107–108]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Пояснити поняття про діяльність людини: пізнавальну (гносеологічну), 

аксіологічну, праксеологічну. 

2. Проаналізувати специфіку пізнавального ставлення людини до світу.  

3. Дати оцінку науковому та ненауковому знанню. 

4. Проаналізувати практичні та теоретичні причини, що зумовлюють 

постановку проблеми.  

5. Визначити ознаки і функції наукової теорії. 

6. Дати оцінку продукції наукових досліджень: теоретичні і науково-

методологічні положення, методики, рекомендації. 

7. Обґрунтувати ефективність результатів наукових досліджень і її 

критерії. 

8. Визначити систематизацію результатів дослідження. Види 

систематизації результатів дослідження та їх зміст. 

9. Проаналізувати логіко-математичний та імовірнісний методи, 

історичний і логічний методи. 

10. Обґрунтувати роль теорії у формуванні та розвитку знань, науки, 

наукової картини світу. 

11. Визначити рівні наукового дослідження: емпіричний і теоретичний. Їх 

відмінність за предметом, методами і формами наукового пізнання. 

12. Дати оцінку діалектиці абсолютного та відносного в істині. 

13. Проаналізувати проблеми істини у філософії та науці. 

14. Визначити сутність, характер і шляхи розв’язання  наукової проблеми. 

15. Обґрунтувати практичні та теоретичні причини, що зумовлюють 

постановку проблеми. 

16. Визначити специфіку дослідження соціальної дійсності. 

17. Дати оцінку принципам об’єктивності, всебічності та взаємозв’язку, 

розвитку, історичного й логічного в науковому пізнанні. 
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18. Обґрунтувати значення діалектики в науковому пізнанні та практичній 

діяльності людей. 

19. Дати оцінку співвідношенням законів формальної та діалектичної 

логіки. 

20. Проаналізувати вплив формальної логіки у науковому пізнанні. 

21. Визначити вимоги закону визначеності та однозначності думки у 

процесі наукового пізнання. 

22. Надати характеристику понять аргументацій, доказу та їх структури.  

23. Обґрунтувати категорії діалектики, їх роль у пізнанні реального світу.  

24. Проаналізувати принцип конструктивізму (Кант, Фіхте). Гегелівська 

гносеологія. 

25. Дати оцінку закону виключеного третього. Його визначення та 

логічний зміст. Об’єктивні основні вимоги цього закону. Роль закону 

виключеного третього в науковій практичній діяльності людей. 

26. Пояснити роль філософії в обґрунтуванні проблем наукового 

дослідження. 

27. Проаналізувати формування та обґрунтування наукових гіпотез як 

процес поглиблення наукового дослідження. Види гіпотез і їх роль у 

дослідженні явищ і процесів реальної дійсності. 

28. Обґрунтувати зміст науки як особливий вид духовного виробництва, 

пізнавальної діяльності вчених. 

29. Визначити викладення висновків і рекомендацій у вигляді реферату, 

наукової статті, тез доповіді, звіту про виконану науково-дослідну роботу, 

курсової, випускової магістерської роботи. 

30. Надати характеристику звіту про науково-дослідну роботу, його зміст і 

методику складання. 

31. Визначити чинники щодо участі у конкурсах наукових робіт магістрів, 

науково-практичних конференцій. 

32. Проаналізувати  зміст і вимоги до рефератів, наукових статей, звіт про 

НДР. 
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33. Типологія методів наукового пізнання: філософські, загальнонаукові, 

загальнологічні, емпіричні й теоретичні. 

34. Обґрунтувати соціальні потреби, інтереси та їх вплив на процес 

дослідження суспільних явищ. 

35. Проаналізувати принцип об’єктивності, усебічності та взаємозв’язку,   

розвитку, історичного й логічного в науковому пізнанні. 

36. Надати оцінку рівням наукового дослідження: емпіричний і 

теоретичний. Їх відмінність за предметом, методами і формами наукового 

пізнання. 

37. Обґрунтувати підхід «людина як об’єкт і суб’єкт наукового пізнання». 

38. Обґрунтувати ефективність результатів наукових досліджень і її 

критерії. 

39. Визначити систематизацію результатів дослідження. Види 

систематизації результатів дослідження та їх зміст. 

40. Проаналізувати логіко-математичний та імовірнісний методи, 

історичний і логічний методи. 

41. Визначити теоретичні, експериментальні дослідження. Фундаментальні 

та прикладні дослідження. Пошукові, описові, причино-наслідкові та 

прогностичні дослідження. 

42. Обґрунтувати методи теоретичного узагальнення емпіричного 

матеріалу та вираження його в різних формах теоретичного знання. 

43. Визначити логічні помилки, пов’язані з порушенням вимог закону.  

44. Значення цього закону в науково-пізнавальній і практичній діяльності 

людей у різних сферах суспільного життя. 

45. Зміст наукових статей. 
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