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Силабус курсу «Магістерський науковий семінар» 

І курс магістратури 2 

семестр 2020/2021 

навчального року 

 

Назва курсу Магістерський науковий семінар 

Адреса викладання 

курсу 

Факультет культури і мистецтв кафедра режисури та 

хореографії, м. Львів, вул. Стефаника 16 а, теоретичний клас 

№ 1 / в період карантину – дистанційно (через ZOOM) 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв кафедра режисури та 

хореографії 

Галузь знань, 

шифр та 

назва спеціальності 

галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

спеціальність 024 «Хореографія» 

Викладачі курсу Луньо Петро Євгенович, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри режисури та хореографії; 

Маркевич Софія Любомирівна,  асистент кафедри режисури 

та хореографії 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Petro.Luno@lnu.edu.ua   

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/luno-petro-evhenovych   

Sofiya.Markevych@lnu.edu.ua   

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/markevych-sofiya-

lyubomyrivna  

Консультації по 

курсу відбуваються 

(адреса кафедри вул. Стефаника,16 а. Теоретична аудиторія 

№ 1) Консультації щопонеділка з 12:00 – 13:00 кафедра 

режисури та хореографії, або в день проведення 

лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). 

Проводиться онлайн консультація: комунікація через 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/mahisters-ky-naukovy-seminar-

024-khore   

Інформація про 

курс 

Курс спрямований на підготовку студентів 

магістратури до проведення мистецтвознавчого наукового 

дослідження хореографічного мистецтва. Аналізується 

методика проведення наукового дослідження танцювальної 

культури і хореографічного мистецтва. Також 

напрацьовується технологія написання наукової статті, 

оформлення та захист магістерської роботи з хореографії. 

mailto:Petro.Luno@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/luno-petro-evhenovych
mailto:Sofiya.Markevych@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/markevych-sofiya-lyubomyrivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/markevych-sofiya-lyubomyrivna
https://kultart.lnu.edu.ua/course/mahisters-ky-naukovy-seminar-024-khore
https://kultart.lnu.edu.ua/course/mahisters-ky-naukovy-seminar-024-khore
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Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Магістерський науковий семінар» є 

нормативною з спеціальності 024 Хореографія для освітньої 

програми 024 Хореографія, яка викладається на І курсі 

магістратури 2 семестр  в обсязі 3 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета навчальної дисципліни «Магістерський науковий 

семінар» полягає у наступному: залучення студентів до 

здійснення науково-дослідницької діяльності через 

проведення такого дослідження з урахуванням особливостей 

хореографічного мистецтва. 

Цілі курсу «Магістерський науковий семінар»: 

- набуття студентами магістратури узагальнених уявлень 

про історію європейської науки; 

- забезпечити чітке розуміння студентами поняття про 

наукову діяльність; 

- засвоїти понятійно-термінологічний апарат наукової 

діяльності; 

- ознайомити магістрантів з актуальними напрямками 

наукових досліджень хореографічному мистецтві; 

- ознайомити зі станом наукової діяльності в Україні та 

світі за спеціальністю Хореографія; 

- узагальнити теоретичний матеріал і розробити практичні 

рекомендації щодо застосування результатів наукового 

дослідження; 

- вивчити порядок оформлення наукового дослідження в 

хореографічному мистецтві; 

- сформувати дослідницької компетентності магістрантів, 

що є однією з актуальних тенденцій у вищій школі різних 

країн світу 

- сформувати навички та вміння теоретичного аналізу, 

практичної апробації, обробки, оформлення та презентації 

результатів виконаної дослідницької роботи. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Рекомендована література 

Базова 

1. Актуальні питання професійної підготовки майбутніх 

хореографів: Матеріали VII регіональної наукової 

практичної конференції «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх хореографів» 13 березня 2012 р. – 

Луганськ: Альма-матер, 2012. – 252 с. 

2. Вісник. Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013, травень, № 10 

(269). Частина ІІ. 

3. Вісник Львівського національного університету імені 
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Івана Франка. / Збірник наукових праць. Серія 

мистецтвознавство. 2014, випуск 14. – Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка. 

4. Вісник Львівського національного університету імені 

Івана Франка. / Збірник наукових праць. Серія 

мистецтвознавство. 2016, випуск 17. – Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка. 

5. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 

2015, випуск 27. – Львів : ЛНАМ. – 2015. 

6. Вісник Міжнародного слов'янського університету. 

Харків. Серія "Мистецтвознавство" / Український науково-

теоретичний журнал. – 2007, т. 10, № 1. 

7. Вісник Міжнародного слов'янського університету. 

Харків. Серія "Мистецтвознавство" / Український науково-

теоретичний журнал. – 2010, том XIII, № 2. 

8. Вісник Міжнародного слов'янського університету. 

Харків. Серія "Мистецтвознавство" / Український науково-

теоретичний журнал. – 2012, том 15, № 1. 

9. Вісник Національної академії керівних кадрів культури 

і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2016. - № 1. – 140 

с. 

10. Виховний та мистецький вплив сучасного 

хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей 

молоді: тенденції та перспективи розвитку / Методичний 

посібник // Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 

2014. – 129 с. : іл. 

11. Виховний та мистецький вплив сучасного 

хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей 

молоді: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції та 

Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії. Львів, 19 – 

21 жовтня 2012 року. / Упорядник О.А. Плахотнюк. – Львів : 

ЦТДЮГ, 2012. – 164 с. : іл. 

12. Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як 

складової художньої культури України (до 45-річчя 

заснування кафедри хореографії Київського національного 

університету культури і мистецтв): Збірник матеріалів 

Всеукр. наук.-практич. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. 

Ю. В. Трач], м. Київ, 17–18 квітня 2015 року. – К. КНУКіМ, 

2015. – 232 с. 

13. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів 

спорту : навчально-методичний посібник / упорядник О. А. 

Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ 



5  

ім. І. Франка, 2017. – 220 с. 

14. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції» Проблеми та перспективи розвитку 

хореографічного мистецтва в системі вищої освіти». – 

Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – 220 с. 

15. Методологічні проблеми мистецтвознавства. Збірник 

наукових праць / Ред. М. Гончаренко. – К. : Наукова думка, 

1989. – 116 с. 

16. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, 

практика : збірник наукових праць інституту музичного 

мистецтва Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – 

Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – 164 с. 

17. Науковий журнал «Молодий вчений» : збірник 

наукових праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2017. – Вип. № 1 (41), січень, частина І – 186 с. 

18. Науковий журнал «Молодий вчений» : збірник 

наукових праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2017. – Вип. № 4 (44), квітень, частина І – 190 с. 

19. Науковий журнал «Молодий вчений» : збірник 

наукових праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2017. – Вип. № 5 (45), травень, частина І. – 138 с. 

20. Особливості роботи хореографа в сучасному 

соціокультурному просторі : Зб. матеріалів І Всеукраїнської 

науково-творчої конференції, Київ, 20 травня 2013 р. – К. : 

НАКККіМ, 2013. – 76 с. 

21. Особливості роботи хореографа в сучасному 

соціокультурному просторі : Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської 

науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2014 р. – К. : 

НАКККіМ, 2014. – 112 с. 

22. Особливості роботи хореографа в сучасному 

соціокультурному просторі : Зб. матеріалів ІІІ 

Всеукраїнської науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 

2015 р. – К. : НАКККіМ, 2015. – 184 с. 

23. Особливості роботи хореографа в сучасному 

соціокультурному просторі : Зб. матеріалів І Міжнародної 

науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2016 р. – К. : 

НАКККіМ, 2016. – 244 с. 

24. Проблематика розвитку сучасного хореографічного 

мистецтва та шляхи їх вирішення : Зб. матеріалів ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції Луганськ, 

17 – 18 листопада 2011 р. – Луганськ : Видавництво ЛДІМК, 

2011. – 160 с. 
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25. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного 

мистецтва : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції [під. ред. В. В. Чуби]. – Херсон : 

МПП «Идателсьтво «ІТ», 2014. – 134 с. 

26. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного 

мистецтва : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції [ред. В. В. Чуби]. – Херсон : МПП 

«Идателсьтво «ІТ», 2015. – 292 с. 

27. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості 

та суспільного етосу = Rola odbioru sztuks w formacji osoby a 

etos spoleczny / гол. ред. Г. Гжибек. – Львів ; Rzesźow, 2014. 

– 208 с. 

28. Система навчального процесу в освітній галузі : 

тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному 

етапі / Матеріалі Всеукраїнського семінару-практикуму та 

науково-практичної конференції 27–28 квітня 2017 року. – 

Львів : ЦТДЮГ, 2017. – 84 с. 

29. Скрипка Х. В. Культурно-мистецькі аспекти діяльності 

української діаспори Великобританії (друга половина ХХ – 

початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія 

культури / Христина Василівна Скрипка – Івано-Франківськ, 

2016. – 18 с. 

30. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : 

матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Умань, 16 березня 2017 р.) / ред. кол. : Л.М. 

Андрощук (гол. ред.), І. Г. Терещенко, С. В. Куценко 

(відпов. ред.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 184 с. 

31. Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в 

хореографії та спорті : методичний посібник / упорядник 

О. А. Плахотнюк. // О. Плахотнюк, І. Аксьонова, Л. 

Андрощук та інші. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с. 

32. Тенденції і перспективи розвитку світового 

хореографічного і музичного мистецтва : Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської наук.-практ. конф., 18–19 листопада 2013 р., 

Полтава [упор. М. М. Погребняк]. – Полтава : ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2014. – 208 с. 

33. Хореографічна культура – мистецькі виміри: Наукові 

статті по матеріалам наукової студентської конференції, 

секція «Хореографічне мистецтво» (Хореологія). Львів 12 

квітня 2013 року. / упор. О.А.Плахотнюк. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. 

– 120 с. 
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34. Хореографічна культура – мистецькі виміри: Збірник 

наукових статті (Випуск 2) / упор. О. А. Плахотнюк. – Львів 

: ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 

2013. – 168 с. 

35. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник 

статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 

2016. – 304 с. 

36. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник 

статей (випуск 4) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 

2017. – 131 с. 

37. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник 

статей / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2017. ‒ Вип. 

5. – 119 с. 

38. Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті 

європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. 

наук.-практ. конф. [упор. А. М. Півдлипська, ред. Ю. В. 

Трач], м. Київ. 21–22 квітня 2017 р. – Київ : КНУКіМ, 2017. 

– 244 с. 

39. Хореографічна та театральна культура України: 

педагогічні та мистецькі виміри : збірник матеріалів Всеукр. 

наук.-практич. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. 

Трач], м. Київ, 15-16 квітня 2016 р. – К. : КНУКіМ, 2013. – 

331 с. 

40. Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній 

потенціал : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. 

[упор. А. М. Підлипська], м. Київ, 18–19 квітня 2013 р. – Ч. І. 

– К. : КНУКіМ, 2013. – 331 с. 

41. Художні практики та мистецька освіта у крос 

культурному просторі сучасності: матеріали IV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 29–31 

березня 2017 року. Полтава / упоряд. М. М. Погребняк. – 

Полтава : Видавництво «Симон», 2017. – 228 с. 

42. Шевчук А. С. Українські музично-хореографічні 

традиції як засіб музично-рухового розвитку старших 

дошкільників / А. С. Шевчук. – Фастів : Поліфаст, 2005. – 

332 с. 

43. Anya Peterson Royce. Antropologia sztua widowiskowyh. 

Artyzm, wirtuozeria i interpretacja w perspektywie 

międzykuiturowej. – Warszawa : Wydawnicwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, 2004. – 302 s. 
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44. Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-

ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – 

Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. № 2, 2014. – 

255 s. 

45. Studia choreologica. Organ polskiego forum 

choreologicznego. Vol. XI, 2010. / Polskie Forum 

Choreologiczne, Poznan. 2010. 

46. Studia choreologica. Organ polskiego forum 

choreologicznego. Vol. XII, 2011. / Polskie Forum 

Choreologiczne, Poznan. 2011. 

47. Studia choreologica. Organ polskiego forum 

choreologicznego. Vol. XIII, 2012. / Intytut Choreologii w 

Poznaniu, Polskie Forum Choreologiczne, Poznan. 2012. 

48. Studia choreologica. Organ polskiego forum 

choreologicznego. Vol. XIV, 2013. / Polskie Forum 

Choreologiczne, Poznan. 2013. 

49. Studia choreologica. Organ polskiego forum 

choreologicznego. Vol. XV, 2014. / Polskie Forum 

Choreologiczne, Poznan. 2014. 

50. Studia choreologica. Organ polskiego forum 

choreologicznego. Vol. XVI, 2015. / Polskie Forum 

Choreologiczne, Poznan. 2015. 

51. Studia choreologica. Organ polskiego forum 

choreologicznego. Vol. XVII, 2016. / Polskie Forum 

Choreologiczne, Poznan. 2016. 

Допоміжна 

1. Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубуйович 

// Видання «Молоде Життя» – 1962. – Репринтне видання – 

Київ : Глобус, 1993. – том 1. 

2. Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубуйович 

// Видання «Молоде Життя» – 1962. – Репринтне видання – 

Київ : Глобус, 1994. – том 2. 

3. Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубуйович 

// Видання «Молоде Життя» – 1962. – Репринтне видання – 

Київ : Глобус, 1996. – том 4. 

4. Інформаційно-довідкове видання «Факультет культури 

і мистецтв Львівського національного університету імені 

Івана Франка (2004–2014 рр.)» / Н. Бічуя, М. Гарбузюк, Н. 

Дельчук, О. Козаренко, О. Плахотнюк, Є. Стародинова. – 

Львів. ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 224 с. 

5. Культура і побут населення України: Навч. посібник / 

В. І. Науко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., 
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доц. та перероб. – К. : Либіть, 1993. – 288 с. 

6. Культурне життя в Україні: західні землі. Т. ІІ (1953–

1966) / упоряд. Т. Галайчук, О. Луцький, Ю. Сливка, Л. 

Батрак_Плодиста, Б. Микитів. – Львів : Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 

918 с. 

7. Культурне життя в Україні: західні землі. Т. ІІІ (1966–

1971) / упоряд. Т. Галайчук, О. Луцький. – Львів : Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006. – 

856 с. 

8. Культурологічний: енциклопедичний словник / [М.П. 

Альчук, Ф.С. Бацевич, І.М. Бойко]; за ред.. д-ра філос. Наук, 

проф. В.П, Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2013. – 508 с. 

9. Лібретто. М. А. Скорульський. Лісова пісня. Балет в 

трьох діях, семи картинах. В. Д. Кирейко Лісова пісня. 

Опера-феєрія в трьох діях п’яти картинах. – Київ. Музична 

Україна, 1982. – 120 с. 

10. Лібретто. П. І. Чайковський. Лебедине озеро. Спляча 

красуня. Лускунчик / Упорядник Д. Маковій. – Київ. 

Музична Україна, 1982. – 119 с. 

11. Мистецтво України : Біогр. Довід. Упоряд. : А. В. 

Кудрицький, М. Г. Лабінський; за ред.. А. В. Кудрицького. 

К. : Укр. енцикл. 1997. – 700 с. 

12. Патрік Паві: Словник театру. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с. 

13. Словник-довідник з культурології / Укл. Р. Д. 

Шестопад / Навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І – ІІ рівнів акредитації – 

Вінниця, ПП «Нова книга», 2007. – 184 с. 

14. Туркевич В. Д. Хореографічне мистецтво у персонах. 

Наукове видання. Довідник. – Київ: Біографічний інститут 

НАН України, 199.  – 224 с. 

15. Українська фольклористика. Словник-довідник / 

укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – 

Тернопіль : Підручники і посібники. 2008. – 448 с. 

16. Українська етнологія: Навч. Посібник / за ред. В. 

Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – 400 с. 

17. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник / Ю. Юцевич. – 

Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 352 с. 

18. Юцевич Ю. Словник музичних термінів / Ю. Юцевич. – 

К. : Музична Україна, 1971. – 144 с. 
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Інтернет-ресурси 

1. Дослідження твору мистецтва: опис – аналіз – 

інтерпретація. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://prostir.museum/ua/post/32854 – Заголовок з екрану. 

2. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ – Заголовок з екрану. 

3. Закон України «Про вищу освіту». [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ – 

Заголовок з екрану. 

4. Закон України «Про гастрольні заходи в Україні». 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ – Заголовок з екрану. 

5. Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ – Заголовок з 

екрану. 

6. Конспект лекцій для самостійного вивчення 

дисципліни «Методологія та організація наукових 

досліджень». [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/Методологі_та_організація_

наукових_досліджень.pdf – Заголовок з екрану. 

7. Методологія та джерела історії естетики. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://stud.com.ua/48571/etika_ta_estetika/metodologiya_dzherel

a_istoriyi _estetiki. – Заголовок з екрану. 

 

Тривалість курсу Денна форма навчання: 90 год. 

Заочна форма навчання: 90 год. 

Обсяг курсу Денна форма навчання: 32 годин аудиторних занять. 

З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 58 

годин самостійної роботи 

Заочна форма навчання: 16 годин годин аудиторних 

занять. З них 16 годин практичних занять та 74 години 

самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення курсу студенти магістратури 

повинні: 

знати 

- генезис європейської науки, типологію наукових 

дисциплін; 

- розвиток навчальних і науково-дослідницьких 

інституцій; 

- вимоги до оформлення науково-дослідної роботи з 

спеціальності «Хореографія»; 
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- етапи науково-дослідного процесу; 

- принципи оформлення тез, статей, дисертації; 

- специфіку презентації науково-дослідної роботи. 

уміти 

- чітко формулювати тему згідно напряму підготовки, 

мету і завдання з напрямом дослідження; 

- вдало аналізувати, узагальнювати та опрацьовувати 

теоретичні та практичні джерела і робити висновки; 

- оформляти відповідно до існуючих вимог науково-

дослідний і навчально-методичний матеріал – тези 

доповідей, наукові статті, магістерську роботу; 

- вміло репрезентувати та захистити власну наукову 

роботу. 

 

Ключові слова Наукова діяльність, наукове дослідження, хореографія. 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми подано у формі СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін «Основи наукових досліджень в хореографічному 

мистецтві», «Методологія наукових досліджень 

хореографічного мистецтва», «Українська мова у 

професійному спілкуванні» достатніх для сприйняття 

категоріального апарату хореографічного мистецтва, 

розуміння джерел чинного законодавства України в системі 

освіти і культури 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – 

групові проекти, спільні розробки, тьюторство* , навчальні 

спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як 

простору прояву пізнавальних ініціатив та інтересів 

студентів і створення індивідуальної освітньої траєкторії. 

Тьютор встановлює зі студентами партнерські стосунки, 

забезпечуючи психологічну підтримку під час навчання, 

організовує їх освітню діяльність, представляє академічні 

інтереси студентів на факультеті. Тьюторський супровід, 

націлений на реалізацію принципу індивідуалізації в освіті, 
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сприяє найбільш повному розкриттю особистісного 

потенціалу студента за умови встановлення суб’єктних 

відносин, в яких кожна сторона бере на себе 

відповідальність за свій вибір. 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. 

Вивчення курсу може не потребувати використання 

програмного забезпечення, крім загально вживаних програм 

і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 25. 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 25. 

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість балів 50 Підсумкова максимальна кількість 

балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають 

декілька видів письмових робіт (есе, написання тез, статті, 

вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 

зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх 

цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
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Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані 

на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 

підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання та інше. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань. Також можна надати посилання на веб-

сторінку де розміщені вказані матеріали. 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/mahisters-ky-naukovy-seminar-

024-khore 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

після завершення курсу. 

*ПРИМІТКА 

Зовнішня форма вираження силабусу може бути відмінною та поданою до 

візуального сприйняття не лише у формі таблиці. Бажаним є дотримання самої 

структури. Можливе наповнення силабусу додатковими розділами із 

розширенням інформації про курс. Запропонована форма є лише зразком. 

 

** Схема курсу 

 

 

 
Тиж. / 

дата / год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література. 

*** Ресурси в інтернеті 
Завдання, год Термін 

виконан

ня 

1тиж. Тема 1. Вступ до 

курсу «Магістерський 

науковий семінар». 

Функціональні 

особливості 

наукового стилю 

української мови. 

Практична 

робота 

1. Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх хореографів: 

Матеріали VII регіональної наукової 

практичної конференції «Актуальні 

питання професійної підготовки 

майбутніх хореографів» 13 березня 2012 

р. – Луганськ: Альма-матер, 2012. – 252 

с. 

2. Вісник. Луганського 

Есе, усне 

повідомлення, 

конспект 

лекцій, 

доповідь на 

практичному 

занятті, 

індивідуальне 

завдання 

2тиж. 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/mahisters-ky-naukovy-seminar-024-khore
https://kultart.lnu.edu.ua/course/mahisters-ky-naukovy-seminar-024-khore
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2тиж. Тема 2. Наука і 

наукове мислення: 

концептуальні основи 

наукового пізнання 

Практична 

робота 

національного університету імені Тараса 

Шевченка. Педагогічні науки. – 2013, 

травень, № 10 (269). Частина ІІ. 

3. Вісник Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка. / Збірник наукових праць. Серія 

мистецтвознавство. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка. 

4. Вісник Львівської національної 

академії мистецтв. 2015, випуск 27. – 

Львів : ЛНАМ. – 2015. 

5. Вісник Міжнародного 

слов'янського університету. Харків. 

Серія "Мистецтвознавство" / 
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