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Загальна інформація про дисципліну «Основи наукових досліджень »

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджен

положеннями щодо методології та організації наукових досліджень, їх застосування у
забезпечення єдності, системності і комплексності досліджень в сфері обслуговування.
Завдання дисципліни:
- ознайомлення з категорійним апаратом наукового дослідження та основами науков
- формування у студентів уявлень про науку та творчість, їх роль у суспільстві
Україні;
- ознайомлення з особливостями організації науково-дослідної роботи у вузі;
- оволодіння теоретико-методологічними основами здійснення наукових досліджень;
- ознайомлення з основними напрямами наукових досліджень в сфері обслуговуван
інформаційним забезпеченням;
- набуття сучасних знань щодо проведення, планування, моделювання, різних вид
досліджень, зокрема автоматизованих систем обробки інформації, їх систематизації;
- ознайомлення з методикою виконання наукових досліджень та методикою підготов
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- структуру та зміст навчальної дисципліни;
- основні наукові категорії;
- методологічний апарат наукового дослідження;
- методи і принципи наукових досліджень;
- основні напрями наукових досліджень в сфері обслуговування, у готельно-ресторан
- структуру наукового дослідження та методику науково-дослідного процесу;
- методику підготовки і оформлення дипломних робіт;
- основні вимоги до наукових публікацій та ефективності наукового дослідження;
вміти:
- застосовувати на практиці отримані теоретичні знання;
- вибирати та обґрунтовувати тему, об’єкт, предмет наукового дослідження у сфері о
- визначати мету та завдання, теоретичні передумови наукового дослідження;
- планувати основні етапи науково-дослідного процесу;
- вивчати теоретичний та практичний стан проблеми на основі аналізу різних джерел
- вибирати та використовувати методи дослідження, методи обробки результатів експ
При вивченні курсу дисципліни «Основи наукових досліджень» студенти повинні
годин практичних занять; самостійно вивчити частину навчального матеріалу, виділеного
завдання.
Під час вивчення дисципліни використовуються нові знання і навички, які одержали
«Організація туризму (Основи туризмознаства)», «Психологія спілкування та спожив
(Менеджмент у туризмі)», «Маркетинг», «Діяльність туристичного агентства та органі
готельного господарства», «Організація ресторанного господарства» та ін
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Тема 1. Наука, наукове дослідження та наукова творчість. Організація науково-дослі
Тема 2. Основи методології наукових досліджень
Тема 3. Рівні та методи наукового пізнання. Основні напрями наукових досліджень в
Тема 4. Структура наукового дослідження та методика науково-дослідного процесу
Тема 5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
Тема 6. Організація праці студентів під час проведення наукових досліджень
Тема7. Методика підготовки і оформлення дипломних робіт. Наукові публіка
комунікативних заходах
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