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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у другому семестрі 
Кількість кредитів - 3, годин – 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 14 16 
заочна 10 4 6 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 80 
Розклад занять  

2. Анотація навчальної дисципліни 
Програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є вибірковою 

компонентою освітньої програми з циклу загальної підготовки та має тісні міждисциплінарні 

зв’язки як з фундаментальними дисциплінами, так і з дисциплінами професійної підготовки. 

Програма дисципліни «Основи наукових досліджень» нерозривно пов'язана з сучасними 

напрямками розвитку науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти, методами її 

проведення в умовах виховання всебічно розвинутих спеціалістів високого рівня в галузі 

розвитку готельно-ресторанного господарства. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є система науково-дослідних і навчально-

дослідних праць відповідно до сучасного рівня розвитку науки з урахуванням можливостей 

комп’ютерної обробки наукової інформації. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є: формування 

у студентів, на основі засвоєння теоретичних знань про сутність, роль, функції науки й наукових 

досліджень у суспільному житті та їхній взаємозв’язок із практикою, навичок організації й 

проведення наукових досліджень. 
У результаті вивчення курсу «Основи наукових досліджень» студенти повинні 
знати: 

      -    історію та основи методології розвитку сучасної науки в світі та в Україні; 
- загальні принципи формулювання та проведення досліджень; 
- методи обробки, аналізу та впровадження результатів дослідження; 
- основні терміни, поняття, визначення та законодавчі акти, що регулюють розвиток 

наукової діяльності в Україні. 
вміти: 

-  користуватись науковою та технічною інформацією; 
- визначати актуальність теми, проводити постановку і аналіз досліджень, згідно з 

етапами наукової роботи; 
- аналізувати дані літератури і формулювати задачі досліджень; 
- оформляти результати проведення наукових досліджень відповідно вимогам науково-

технічної документації; 
використовувати галузеві законодавчі акти у навчальній, науковій та практичній 

діяльності. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2022/10/RP-OND-2022.pdf 

http://hospitality.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2021/01/Halilova-CHuvayeva-YUA.pdf
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/
http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2022/10/RP-OND-2022.pdf


5. Зміст навчальної дисципліни 
http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2022/10/RP-OND-2022.pdf 

 
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий, екзамен 
Нарахування балів  
http://hospitality.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2019/12/RP-OND.pdf 

Інформаційні ресурси  
http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2022/10/RP-OND-2022.pdf 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної доброчесності 

Одеського національного технологічного університету» та «Положення про організацію 

освітнього процесу». 
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