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Загальна інформація про дисципліну 

Мета та цілі курсу 
Розширення та поглиблення теоретичних знань майбутніх магістрів, студентів, набуття ними навичок для вирішення практичних 
завдань з методології наукових досліджень, а також озброєння знаннями та навичками творчої праці, розвитку самостійної думки, 
виробленні навичок до розумової діяльності. 

Формат курсу 
Змішаний – курс, що передбачає проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розуміння викладеного матеріалу 
і має супровід в електронному навчальному курсі системи A-Tutor, має структуру, контент, завдання і систему оцінювання. 

Результати 
навчання згідно 

ОПП 

ПРН1. Знати і розуміти сучасний методичний та понятійний апарат, а також технологію проведення наукових досліджень у сфері 
індустрії гостинності. 
ПРН4. Знати і розуміти основи планування і організації навчального процесу у вищій школі, системи стандартів вищої освіти, форм і 
методів навчання у вищій школі, психологічних основ навчання. 

Обсяг курсу Кількість кредитів ECTS – 4; лекції – 28 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 78 год. 

Ознаки курсу Рік навчання – 1; семестр – 1; вибірковий; кількість модулів – 2. 

Пререквізити 
Знання методології, теорії, техніки, методів та організації науково-дослідної діяльності допоможе магістрам орієнтуватися в умовах 
інтенсивного зростання обсягів наукової і науково-технічної інформації, видкозмінності й оновлення системи наукових знань. 
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Структура курсу 

Лекція 1  (4 год.) Наука й наукові дослідження в сучасному світі 
Практичне 
заняття 1 

(2 год.) 
Наука й наукові дослідження 
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Опрацювання 
теоретичних основ 

прослуханого 
лекційного матеріалу 

Лекція 2  (2 год.) Методологія наукових досліджень 

Лекція 3  (2 год.) Види наукових публікацій 
Практичне 
заняття 2 

(2 год.) 

Структура дослідження: 
обґрунтування актуальності і 

визначення теми дослідження, 
його мети, завдання 

Опрацювання окремих 
розділів програми, які 

не виносяться на лекції 

Лекція 4  (4 год.) 
Магістерська робота як кваліфікаційне наукове 

дослідження 

Практичне 
заняття 3 

(2 год.) 

Види наукових публікацій. 
Магістерська робота 

Лекція 5  (4 год.) 
Структура дослідження: обґрунтування 

актуальності і визначення теми дослідження, його 
мети, завдання Практичне 

заняття 4 
(2 год.) 

Математичні методи обробки 
наукових даних 

Опрацювання 
законодавчих та 

нормативних 
документів Лекція 6  (2 год.) 

Метод аргументації у процесі захисту науково-
кваліфікаційної роботи 

Лекція 7  (2 год.) 
Збирання і відбір інформації для проведення 

дослідження 

Практичне 
заняття 5 

(2 год.) 
Види наукових робіт. Їх суть 

Виконання 
індивідуальних завдань 

Лекція 8  (2 год.) 
Розробка та експериментальна перевірка моделі, 
головних ідей, положень, що покладені в основу 

дослідження 

Практичне 
заняття 6 

(2 год.) 

Організаційне забезпечення та 
оцінки ефективності наукових 

досліджень Підготовка до 
проведення 

контрольних заходів 
(здача змістових 

модулів, іспитів) тощо 

Лекція 9  (4 год.) 
Особливості організаційного забезпечення та 

оцінки ефективності наукових досліджень Практичне 
заняття 7 

(2 год.) 

Організація наукової 
діяльності в Україні та за 

кордоном Лекція 10  (2 год.) 
Організація наукової діяльності в Україні та за 

кордоном 
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1. Методичні вказівки для практичних 
занять з курсу "Основи наукових 
досліджень" для студ. спец. 053 "Психологія" 
всіх форм навч./Упоряд.: Стоцький Я.В.-
Тернопіль:ТНТУ, 2018.- 24с. - ТНТУ імені 
Івана Пулюя. Ф-т економіки та 
менеджменту. К-ра психології у виробничій 
сфері 
2. Методичні вказівки для самостійної 
роботи з курсу "Основи наукових 
досліджень" для студ. спец. 053 "Психологія" 
всіх форм навч./Упоряд.: Стоцький Я.В.-
Тернопіль:ТНТУ, 2018 .- 36 с.-ТНТУ імені 
Івана Пулюя. Ф-т економіки та 
менеджменту. К-ра психології у виробничій 
сфері 
3. Методичні вказівки до виконання 
практичних занять з курсу «Основи 
наукових досліджень» для студентів 
спеціальності 6.051702 «Технологічна 
експертиза та безпека харчової продукції» / 
укладач Назарко І.С. / Тернопіль: ТНТУ, 2018. 
– 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25744 
 

Політика курсу 

Політика 
контролю 

Використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування; залікове 
модульне тестування та опитування; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; оцінювання результатів виконаних 
самостійних робіт; студентські презентації та виступи на наукових заходах; бесіди та обговорення проблемних питань, методи 
дискусійного характеру (дискусії), ректорська контрольна робота; робота в проблемних групах, тренінгові завдання, індивідуальні 
консультації, іспит 

Політика щодо 
консультування Консультації протягом семестру проводяться згідно затвердженого на кафедрі графіка на початку навчального семестру 

Політика щодо 
перескладання Перескладання іспиту відбувається в терміни, визначені графіком навчального процесу 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт та іспитів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування – за умов дистанційної форми навчання 

Політика щодо 
відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом навчального процесу. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та деканатом 

 



Система оцінювання 
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Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
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90-100 А відмінно   Аудиторна та самостійна робота Аудиторна та самостійна робота 

82-89 В добре  
Теоретичний курс 

(тестування) 
Практична 

робота 
Теоретичний курс 

(тестування) 
Практична робота 

75-81 С добре 20 20 15 20 

25 100 

67-74 D задовільно  

Лекції №1-6 

Практичне 
заняття №1 

5 

Лекції №7-10 

Практичне 
заняття №5 

5 

60-66 Е  задовільно 
Практичне 

заняття №2 
5 

Практичне 
заняття №6 

5 

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

Практичне 
заняття №3 

5 
Практичне 

заняття №7 
5 

1-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

Практичне 
заняття №4 

5 
Інд. завдання/ 

тези 
5 

 
 

 


