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ВСТУП
В сучасних умовах вдосконалення та збільшення наукової інформації,
швидкого оновлення знань, серйозне значення набуває підготовка
висококваліфікованих фахівців, які мають високу професійну та теоретичну
підготовку і здатних до самостійної творчої роботи. Всі ці якості необхідно
виховувати у вищому навчальному закладі через активну участь студентів у
виконанні науково-дослідних робіт. Залучення студентської молоді до
самостійного наукового пошуку сприяє не тільки поглибленому вивченню
навчальних дисциплін, але й розвитку особистості студента - оволодінню ним
дослідницьких навичок, підвищенню культури його мови, етики та естетики
ділового спілкування.
Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» допомагає
студентам розкрити можливості їх участі в науково-дослідній роботі як
найбільш активній і творчій формі одержання знань. Об’єктом вивчення
дисципліни є наука як сфера діяльності людини, що пов’язана з осягненням
істини, отриманням нових знань, їх теоретичною систематизацією та
практичним застосуванням. Предметом вивчення є процес організації
наукового дослідження на різних етапах студентської науково-дослідної
роботи. В результаті вивчення дисципліни та виконання досліджень за обраною
темою студент повинен освоїти методологію і методику наукових досліджень,
а також вміти відбирати й аналізувати необхідну інформацію, визначати мету і
завдання та формулювати висновки, складати звіт, тези доповіді або
підготувати статтю за результатами наукового дослідження.
1.1. Мета дисципліни – надати студентам базові знання про систему
наукових досліджень з метою залучення їх до поточної та майбутньої науководослідної роботи, розкрити питання організації роботи в процесі наукового
дослідження.
1.2. Завдання дисципліни - ознайомити студентів з необхідними засадами
наукової діяльності в Україні, сформувати уявлення про методологію та методи
наукових досліджень, розвивати вміння підготовки та написання публікацій,
курсових та дипломних робіт.
1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення
дисципліни
 Знати основні поняття, терміни, загальні аспекти науки;
 Мати уявлення про прикладне значення дисципліни;
 Набути навичок різноманітних теоретико-методологічних основ;
 Вільно оперувати основними поняттями та термінами;
 Мати навички науково-дослідної діяльності студентів;

 Володіти методикою підготовки та написання наукових робіт.
Наука є особливим видом людської пізнавальної діяльності, спрямованої на
отримання об’єктивних, системно організованих і обґрунтованих знань про
навколишній світ. Основою цієї діяльності є збір фактів, їх систематизація,
критичний аналіз та синтез нових знань або узагальнень, які не тільки описують
природні або суспільні явища, що спостерігаються, але й надають можливість
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними.
Серед основних цілей науки можна назвати:
– пізнання і пояснення явищ навколишнього світу за допомогою законів, теорій та принципів;
– покращення якості життя завдяки застосуванню останніх наукових досягнень у практиці;
– прогнозування певних фактів, явищ тощо та формування вмінь спрямовувати процеси, які відбуваються в реальності.
Виходячи з цього, наукову діяльність можна визначити як інтелектуальну
діяльність, спрямовану на отримання й застосування нових знань для
вирішення певних проблем та забезпечення функціонування науки як єдиної
системи.
Наукова діяльність у свою чергу тісно пов’язана з науковим
дослідженням – процесом вивчення, експерименту, концептуалізації та
перевірки теорії, пов’язаним з отриманням нових наукових знань.
Сучасні наукові дослідження здійснюються за трьома основними
напрямами:
1. Фундаментальні наукові дослідження, які ґрунтуються на глибокому й
всебічному вивченні предмета з метою отримання нових основоположних
знань та з’ясування закономірностей досліджуваних явищ. Термін
“фундаментальний” (з лат. “fundare” — засновувати, започатковувати)
відображає спрямованість цих наук на дослідження основних законів природи.
2. Прикладні наукові дослідження — це дослідження, що використовують
досягнення фундаментальної науки для вирішення практичних задач.
3. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки — тут
поєднуються наука з виробництвом, забезпечуючи таким чином як наукові, так
і технічні проробки даного проекту.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. Об'єкт, предмет та завдання дисципліни.
Наукове дослідження як вид творчої діяльності людини. Основні
визначення, поняття та завдання дисципліни. Особливості науково-дослідної
діяльності в галузі туризму і сфери послуг. Об'єкт та предмет науки як
певний фрагмент матеріальної чи духовної реальності. Об'єкт та предмет як
реальність, що опосередкована системою понять і категорій, а також
методами її дослідження. Об'єкт, предмет та завдання наукових досліджень у
сфері туризму.
ТЕМА 2. Теоретичні основи наукового пізнання світу.
Світогляд людини і форми пізнання світу: сакральне, наукове та буденножиттєве пізнання світу. Поняття про методологію наукового дослідження.
Онтологічна основа наукового дослідження. Значення Сущого в організації
наукового дослідження. . Принцип гносеологічної та епістемологічної
єдності. Основне питання взаємодії філософії та науки -- про відношення
мислення до буття, або людини до навколишнього світу. Онтологія і наукове
пізнання світу. Генетичний взаємозв’язок у системній єдності «релігія ↔
філософія ↔ наука»
ТЕМА 3. Загальні відомості про науку та вибір наукового
дослідження.
Загальні відомості про науку. Вибір наукового дослідження.
Взаємозв’язок об’єкту та суб’єкту пізнавального процесу. Загальна структура
науки. Особливості розвитку туризмознавства. Поняття про фундаментальні
та прикладні науки. Класифікація наукових досліджень. Структурні елементи
наукового дослідження. Етапи науково-дослідної роботи.
ТЕМА 4. Теоретичні основи дослідження.
Теоретичні дослідження. Мета й завдання теоретичних досліджень. Етапи
теоретичних досліджень. Методика та методи науково-теоретичних
досліджень: логічний, історичний, дедуктивний та індуктивний, аналіз і
синтез,
форсайт-технологій,
прогнозування
та
моделювання
у
туризмознавчих дослідженнях.
ТЕМА 5. Експериментальні основи дослідження.
Експериментальні дослідження та класифікація експериментів. Розробка
плану та програми експерименту. Визначення мети й завдань експерименту.

Вибір параметрів та обґрунтування об’єму експерименту.. Обґрунтування
кількості дослідів, черговості їх реалізації, визначення послідовності зміни
факторів та ступеня їх зміни. Обґрунтування засобів вимірювання; опис
проведення експерименту; обґрунтування засобів обробки та аналізу
результатів. Організація робочого процесу експериментатора та ведення
запису результатів дослідження.
ТЕМА 6. Обробка результатів експериментальних досліджень.
Аналіз експериментальних досліджень. Основи теорії випадкових
помилок та методи визначення випадкових похибок у вимірах. Послідовність
математичних обробок експериментальних даних. Визначення абсолютної
помилки кожного результату та показника розкидання окремих результатів
досліджень. Обчислення стандартного відхилення окремого результату та
перевірка надійності результатів дослідження.
Використання ПЕОМ для математичної обробки результатів
експериментальних досліджень. Методи графічної обробки результатів
вимірювань. Формулювання висновків та пропозицій на основі результатів
експериментального дослідження.
ТЕМА 7. Оформлення результатів наукової роботи.
План викладу наукової роботи. Вимоги до оформлення текстової частини.
Правила використання у тексті чисел, знаків, одиниць, формул тощо. Вимоги
щодо оформлення таблиць та ілюстрацій. Примітки та посилання на
різноманітні джерела інформації.
Література, інші джерела інформації та оформлення додатків. Форми
подання результатів наукового дослідження: тези доповіді, стаття, брошура,
монографія, науково-технічний звіт, винахід тощо.
ТЕМА 8. Застосування та ефективність наукових досліджень.
Етапи застосування результатів наукової роботи: дослідно-виробниче
застосування та серійне застосування. Їх сутність і порядок проведення.
Авторський нагляд. Поняття ефекту застосування НДР та його види.
Визначення ефективності праці наукового працівника, науководослідницької групи або організації. Методика розрахунку економічного
ефекту застосування науково-дослідної роботи.

ТЕМА 9. Понятійно-термінологічні системи та територіальна
організація сфери туризму.
Географічна регіоналістика та геотуристика (географія туризму). Поняття
про міждисциплінарний зв’язок. Залежність стану освоєння туристичного
потенціалу та рівня розвитку відповідної споживчо-туристичної
інфраструктури від загального рівня розвитку продуктивних сил регіону.
Суспільно-географічні аспекти регіональних диспропорцій національного та
світового туристичного ринку. Геотуристичне районування території України
та наукове дослідження макрорегіональної структури глобального
цивілізаційного простору.
ТЕМА 10. Система науково-дослідної роботи студентів у вищому
навчальному закладі.
Організація та форми науково-дослідної роботи студентів: навчальнонаукові семінари, НДР під час проходження виробничої практики, участь у
наукових гуртках, конференціях та конкурсах на кращу студентську роботу.
Види студентських наукових досліджень: реферат, тези, наукова
доповідь, стаття, курсова та магістерська робота. Публікація результатів НДР
студентів . Магістратура та аспірантура як форми підготовки кадрів та
здійснення НДР у вищій школі.
ТЕМА 11. Принципи відбору та роботи з науковою інформацією.
Спостереження, збір, обробка і накопичення наукової інформації та
реєстр матеріалів дослідження. Форми запису опрацьованого матеріалу
(план, тези, конспект, цитати, анотація). Записи в зошитах і на картках.
Посилання на різноманітні джерела інформації. Систематизація накопиченої
інформації та ведення картотеки. Вирізки з періодики та ксерокопії. Усні
свідчення, аудіо та відео інформація. Ведення робочого щоденника
наукового дослідження. Висунення робочих гіпотез, уточнення предмету
дослідження, напрямків збирання матеріалів з урахуванням наявної
інформації.
ТЕМА 12. Основні етапи проведення та презентація результатів
наукового дослідження.
Підготовчий етап. Визначення теми та теоретичних основ наукового
дослідження. Збір і вивчення інформації. Визначення проблеми та розробка
методики дослідження. Складання плану наукового дослідження.
Проведення дослідження. Обробка наукової інформації. Формулювання
результатів наукової роботи. Робота над текстом наукового дослідження.
Структура наукового дослідження. Технічне оформлення наукової роботи.
Захист результатів дослідження.
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