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Силабус курсу «Кваліфікаційна (Магістерська) робота» 

ІІ курс магістратури 3 семестр 

2020/2021 навчального року 

 

Назва курсу  «Кваліфікаційна (Магістерська) робота» 

Адреса викладання 

курсу 

Факультет культури і мистецтв кафедра режисури та хореографії, вул. 

Стефаника 16.а теоретичний клас 1 /на період карантину – 

дистанційно (через інтернет) 

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» 

 спеціальності 024 «Хореографія» 

Викладачі курсу доцент Плахотнюк Олександр Анатолійович, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії. 

КМХ-51м доцент Плахотнюк О. А., Кузик О. Є. 

КМХ-51м Луньо П. Є., Дем'янчук А. Л. 

КМХ-51мз доцент Плахотнюк О. А., Яцеленко А. А. 

КМХ-51мз Кузик О. Є., Луньо П. Є. 

КМХ-51мз Дем'янчук А. Л. 

 

Контактна інформація 

викладачів 

oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua,  

Andriy.Demyanchuk@lnu.edu.ua  

Oleg.Kuzyk@lnu.edu.ua  

Petro.Luno@lnu.edu.ua 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/plahotnyuk-oleksandr-anatolijevych 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/demyanchuk-andrij-lvovych  

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

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/yatselenko-andriy-anatoliyovych  

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kuzyk-oleh-evhenovych  

Консультації по курсу 

відбуваються 

(адреса кафедри вул. Стефаника,16а. Теоретична аудиторія, 1)  

Консультації що четверга з 10:00 – 11:10 кафедра режисури та 

хореографії, або в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю).  

Проводиться он-лайн консультація. Для цього відбувається комунікація 

через електронну пошту викладача або через окрему групу в 

соціальних мережах www.facebook.com 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/mahisters-ka-robota  

Інформація про курс Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота, яка 

передбачена на завершальному етапі здобуття другого (магістерського) 

рівня вищої освіти для встановлення відповідності набутих 

здобувачами результатів навчання, тобто компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти. Форма кваліфікаційної роботи містить (не 

обмежуючись зазначеним): магістерське дослідження (текст), публічну 

демонстрацію творчої роботи (захист), сукупність наукових статей, 

комбінацію різних форм вище зазначеного тощо. 

 

Коротка анотація Дисципліна «Кваліфікаційна (Магістерська) робота» є завершальною 

нормативною з спеціальності 024 Хореографія для освітньої програми 
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курсу 024 Хореографія , яка викладається на ІІ курсі магістратури 3 семестр. 

в обсязі 18 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Магістерська робота – це самостійна науково-дослідна робота, яка 

виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного 

захисту й отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання 

її автора – засвідчити рівень своєї наукової кваліфікації, уміння 

самостійно вести дослідницький пошук і вирішувати конкретні наукові 

та творчі завдання. Зазначена випускна кваліфікаційна праця наукового 

змісту має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки 

обраної теми. Вона є новим і досить специфічним видом 

кваліфікаційної роботи. 

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий 

характер, оскільки це підсумок підготовки магістра, а з іншого – є 

самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у 

розробці якого зацікавлені установи, організації або мистецькі заклади. 

Структура магістерської роботи: титульний аркуш, зміст, вступ, 

розділи і підрозділи основної частини, висновки, список використаних 

джерел, додатки. 

Наповнення кожної частини магістерської роботи визначається 

її темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, 

вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика написання, 

проводиться в тісній співпраці магістранта і наукового керівника. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. 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. 

2. 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. / Упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 

2012. – 164 с. : іл. 

3. Всесвітня декларація про забезпечення, виживання, захисту та 

розвитку дітей 

4. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження : 

навч. посібник. / М.С. Глушко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2008. – 288 с., іл. 

5. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим 

хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, 

навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2000. – 76 с. 

6. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим 

хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, 

навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с. 

7. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 

2006. – 84 с. 

8. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: 

Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ 

рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: 

Сполом, 2007. – 72 с. 

9. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного 

мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: 

СПОЛОМ, 2006. – 172 с. 

10. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во 



«Ранок», 2009. – 80 с. 

11. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним 

колективом : навч. посіб. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 188 с. 

12. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним 

колективом : навч. посіб. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 135 с. 

13. Закон України «Про вищу освіту» 

14. Закон України «Про дошкільну освіту» 

15. Закон України «Про загальну середню освіту» 

16. Закон України «Про інформацію» 

17. Закон України «Про освіту» 

18. Закон України «Про позашкільну освіту» 

19. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» 

20. Зубатов С. Л. Стилі викладання в хореографії. навч. посіб. – Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2019. – 92 с. 

21. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : 

навчально-методичний посібник – Частина ІІ / упоряд. О. А. 

Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 304 с. 

22. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : 

навчально-методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів 

: Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 220 с. 

23. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навч.-

метод. посібник / упоряд. О.Плахотнюк. – Львів : б.в., 2019. – Ч. ІІІ. – 

184 с. 

24. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту.: навч.-

метод. посіб./ упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч.ІV – 183 с. 

25. Конвенція ООН про права дитини 

26. Конституція України 

27. Мартиненко О. В. Теорія та методика роботи з дитячим 

хореографічним колективом (дошкільний вік). – Бердянськ : БДПУ, 

2014. – 301 с. 

28. Мартиненко О.В. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного 

віку. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець 

Трачук О.В., 2010. – 156 с. 

29. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим 

хореографічним колективом : навчальний посібник. – Донецьк : 

ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с. 

30. Менеджмент соціокультурної діяльності: колективна монографія / 

упоряд. О. Козаренко. – Львів : Растр-7, 2018. – 208 с. 

31. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. 

Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – К. : НАКККІМ, 2015. – 220 с. 

32. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. 

Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 252 с. 

33. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та 

позашкілля (Частина 1) / уклад. С. Б. Пітко – Львів : ЛОІППО, 2019. – 

35 с. 

34. Міжнародний Конгрес з досліджень у сфері танцю Міжнародної 

ради танцю при ЮНЕСКО (Львів, Україна, 25 – 27 серпня 2017) / наук. 

зб. матер. конгресу // упоряд. О.А. Плахотнюк, – Львів, 2019. – 157с. 

35. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з 

класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – 

Львів : Край, 2009. – 168 с. 

36. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі 

спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник 



/ В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, 

О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. 

Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с. 

37. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів 

хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / 

Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. 

М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : 

Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с. 

38. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та 

суспільного етосу = Rola obdioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny 

– Львів , Rzeszow, 2014. -208 с. 

39. Ростовська Ю. Методика викладання хореографії шкільних та 

позашкільних закладах: навч. посіб. / Ю. Ростовська. – Ніжин : НДУ 

ім. М. Гоголя, 2016. – 230 с. 

40. Ростовська Ю. Формування педагогічних переконань майбутніх 

учителів хореографії : монографія / Ю. Ростовська. – Ніжин : НДУ ім. 

М. Гоголя, 2016. – 106 с. 

41. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним 

колективом: Навчально-методичний посібник для студентів 

спеціальності «Хореографія» / [Савчин Л.М., Годовськиий В.М.]. – 

Рівне: Овід, 2012. – 352 с. 
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О. Ткаченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 192 с. 

46. 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. 

47. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник 

науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – 

Київ : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с. 
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51. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року» 

52. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» 

53. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової 

художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна 

монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, ЛНУ 

імені Івана Франка, 2020. – 316 с. 



54. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / 

Г. Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін. [за заг. ред. д-ра пед. наук 

Г. Ніколаї]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 592 с. 

Тривалість курсу 540   год. 

Обсяг курсу 540 годин самостійної роботи при консультації х науковим керівником 

Очікувані результати 

навчання 

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи зважають на те, що 

магістр повинен уміти формулювати мету і завдання дослідження, 

складати план дослідження, вести бібліографічний пошук із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій, використовувати 

сучасні методи наукового пошуку, модифікувати наявні та розробляти 

нові методи, враховуючи завдання конкретного дослідження, 

структурувати одержані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі 

відомих літературних джерел, оформляти результати досліджень 

відповідно до сучасних вимог у вигляді звітів, рефератів, статей. 

Атестація осіб, яка складається з показу творчої випускної 

роботи та захисту магістерського дослідження, що здійснюється 

екзаменаційною комісією, до складу якої можуть уводитись провідні 

науковці хореографічного мистецтва, роботодавці та їх об’єднання. 

Атестація здійснюється відкрито та гласно. 

 

Ключові слова Хореографічне мистецтво, мистецтво балетмейстера, хореографічний 

колектив, керівник хореографічного колективу, творча робота, освіта, 

мистецтво 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Процес виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи 

складається з таких основних етапів: 

– вибір теми – вересень першого року навчання магістратури; 

– обговорення її з науковим керівником і остаточне 

формулювання – жовтень першого року навчання магістратури; 

– затвердження теми магістерської роботи – жовтень першого 

року навчання магістратури; 

– підбір літератури та ознайомлення з нею – жовтень першого 

року навчання магістратури; 

– вивчення літературних джерел і підготовка матеріалів до 

написання тексту – жовтень – листопад першого року навчання 

магістратури; 

– складання плану роботи, узгодження змісту роботи з 

керівником, визначення етапів дослідження – листопад першого року 

навчання магістратури; 

– представлення вступу, першого розділу роботи, обговорення 

змісту завдань для подальшого написання магістерської роботи – 

листопад – грудень першого року навчання магістратури; 

– представлення другого розділу роботи, обговорення третього 

розділу для подальшого дослідження – березень першого року навчання 

магістратури; 

– представлення третього розділу роботи, обговорення 

висновків дослідження – квітень першого року навчання 

магістратури; 

– оформлення роботи – вересень другого року навчання 



магістратури; 

– подання магістерської роботи на перевірку науковому 

керівнику (друкована і електронну версія) – жовтень другого року 

навчання магістратури; 

– попередній захист роботи – листопад другого року навчання 

магістратури;  

– подача магістерської роботи на кафедру, призначення 

рецензентів та дати захисту – кінець листопад другого року навчання 

магістратури; 

– захист магістерської роботи – грудень другого року навчання 

магістратури. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Захист в кінці семестру 

усний  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

хореографічних дисциплін «Методика викладання хореографії», 

«Мистецтво бадетмейстра», «Фукнціювання хореографічного 

колективу», «Педагогіка вищої школи» «Науковий семінар» 

«Хореографічний театр ХХ-ХХІ ст.», «Методика роботи з 

хореографічним колективом», «Менеджмент», достатніх для 

сприйняття категоріального апарату хореографічного мистецтва, 

розуміння джерел чинного законодавства України в системи 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, 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) 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

90–100 А 5 відмінно   

81–89 В 
4 

дуже добре  

71–80 С добре 

61–70 D 
3 

задовільно  

51–60 Е  достатньо  

26-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-25 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 



Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Матеріали магістерської роботи повинні знайти своє 

відображення у чотирьох наукових публікаціях (2 статті у фахових 

виданнях одноосібно або у співавторстві) та апробована на двох 

конференціях (з публікаціями тез доповіді). Що підтверджується 

ксерокопіями статей, публікацій тез або сертифікатами учасника 

конференції. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, 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 строків 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. 

 

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 і т. ін. 

 

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-ka-robota  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/mahisters-ka-robota

