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Назва курсу Магістерський семінар 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра філософії мистецтв 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної діяльність 

Викладачі курсу Гнаткович Оксана Дмитрівна, кандидат економічних наук, професор 

Контактна інформація 

викладачів 

Oksanahnatkovych53@gmail.com, м. Львів 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Для прикладу: 

щовівторка, 10.10-11.30 год. (вул. Валова, 18, ауд. 14)  

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу http://kultart.lnu.edu.ua/course/ 

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв спеціальні 

професійні знання з методики викладання у сфері соціокультурної 

діяльності, особливості поведінки у академічних інституціях та умів 

фахово себе поводити у професійному колективі, викладати фахові 

дисципліни, підвищувати викладацьку майстерність. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Магістерський семінар» є завершальною нормативною 

дисципліною зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльність для освітньої програми «Менеджмент соціокультурної 

діяльність», другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в І 

семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета курсу полягає у підготовці до захисту в ЕК якісної наукової 

кваліфікаційної роботи 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1.Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. 

посібн.– К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с. 

2.Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із 

психології : навч. посіб, 2008. – 360 с. 

3.Гончаренко С. Педагогічні дослідження. Методологічні поради 

молодим науковцям Вінниця, 2008. – 278 с. 

4.Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посіб. К. 

2005. –  240 с. 

5.Основи наукових досліджень : навч. посіб. – К. : 2011. – 144 с. 

6.Крушельницька О.В. Метологія і організація наукових досліджень – 



К. : 2006. – 206 с. 

7.Огурцов А.Н. Основы научных исследований : учеб.-метод. Пособие. 

Харьков, 2008. – 178 с. 

8.Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. 

для сту¬дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. К., 2010. – 352 с. 

9.П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі : навч. посібник. – К. : [б.в.], 2003. – 116 с. 

10.Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології : 

кваліфікаційні та дипломні роботи [навчальний посібник]. – К. :», 2009. 

– 240 с. 

11.Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень.– К. :, 2000. –  259 с. 

12.Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник . 

– К. : Центр учбової 2007. – 176 с. 

13.Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник К. : 

Знання, 2007. – 317 с. 

14.Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження : навч. 

посібн.–  К.  2013. – 440с. 

15.Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій .2004. 

– 208 с. 

17.Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Київ,2004. – 240 с. 

Тривалість курсу 90 год.  

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 0 годин лекцій, 32 години 

практичних занять та 28 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати сучасні наукові завдання, тенденції, шляхи і перспективи 

розвитку науки, володіти загальним багажем знань науково-

методологічного спрямування, орієнтуватися в основних 

методологічних підходах і методах наукових досліджень як в 

галузі обраної ним спеціальності, так і в загальнонауковому 

плані 

-  Вміти  підготувати до захисту у ЕК кваліфікаційної 

магістерської роботи. 

Ключові слова Методи написання наукового тексту, збір матеріалу, бібліотека, плагіат 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Принципи сучасного наукового аналізу в соціокультурній 

діяльності 

ТЕМА 2.Вибір теми наукового дослідження та її структура. 



ТЕМА 3. Основні елементи вступу наукової роботи.  

Тема 4 . Вимоги до історіографії та методи написання праці. 

ТЕМА 5. Обґрунтування наукової новизни магістерської роботи  

ТЕМА 6. Плагіат та питання доброчесності у академічному середовищі. 

ТЕМА 7. Представлення результатів аналізу соціокультурних проблем 

для фахової та  не фахової аудиторії 

ТЕМА 8. Презентація та обговорення результатів магістерського 

дослідження  

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру як попередній захист магістерської роботи на 

кафедрі 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату 

психології, конфліктології, розуміння особливостей української і 

світової культури 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних сценок), 

дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

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. Залік проводиться у вигляді попереднього захисту на кафедрі 

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

завершенні курсу. 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1 -16/ 

32 

год 

ТЕМА 1. Принципи 

сучасного наукового 

аналізу в 

соціокультурній 

діяльності 

1.Академічний стиль 

написання 

магістерської роботи. 

2. Графік написання 

елементів роботи. 

3. Основні вимоги до 

написання 

магістерської роботи. 

ТЕМА 2. Вибір теми 

Практич-

не заняття 

1.Бірта 

Г. О. Методологія і 

організація наукових 

досліджень : 

навч. посібн.– К. : 

«Центр учбової 

літератури», 2014. – 

142 с. 

2.Бочелюк В.Й. 

Методика та організація 

наукових досліджень із 

психології : навч. посіб, 

2008. – 360 с. 

3.Гончаренко С. 

Педагогічні 

  



наукового 

дослідження та її 

структура. 

1. Врахування 

наукових зацікавлень 

студента. 

2. Врахування 

побажань наукового 

керівника. 

3. Складання 

структури роботи. 

ТЕМА 3. Основні 

елементи вступу 

наукової роботи. 

1.Актуальність теми 

2.Мета і завдання 

3. Об'єкт і предмет 

дослідження. 

4.Обґрунтування 

наукової проблеми та 

логіки дослідження 

Тема 4. Вимоги до 

історіографії та 

методи написання 

праці. 

1. Збір літератури 

по темі, її презентація. 

2. Аналіз 

літератури до розділів 

темі. 

3. Застосування 

методів наукової 

праці: аналітичний, 

історичний, 

біографічний, 

просопографічний 

4. Обґрунтування 

проекту 

магістерського 

дослідження; 

презентація 

теоретичних засад 

роботи 

дослідження. 

Методологічні поради 

молодим науковцям 

Вінниця, 2008. – 278 с. 

4.Ковальчук В. В. 

Основи наукових 

досліджень : навчальний 

посіб. К. 2005. –  240 с. 

5.Основи наукових 

досліджень : навч. посіб. 

– К. : 2011. – 144 с. 

6.Крушельницька О.В. 

Метологія і організація 

наукових досліджень – 

К. : 2006. – 206 с. 

7.Огурцов А.Н. Основы 

научных исследований : 

учеб.-метод. Пособие. 

Харьков, 2008. – 178 с. 

8.Основи методології та 

організації наукових 

досліджень: навч. посіб. 

для студентів, курсантів, 

аспірантів і ад’юнтів. К., 

2010. – 352 с. 

9.П’ятницька-

Позднякова І. С. Основи 

наукових досліджень у 

вищій школі : навч. 

посібник. – К. : [б.в.], 

2003. – 116 с. 

10.Сергієнко Л. П. 

Основи наукових 

досліджень у психології : 

кваліфікаційні та 

дипломні роботи 

[навчальний посібник]. – 

К. :», 2009. – 240 с. 

11.Сидоренко В. К. 

Основи наукових 

досліджень.– К. :, 2000. –

  259 с. 

12.Соловйов С.М. 

Основи наукових 

досліджень : навчальний 



ТЕМА 5. 

Обгрунтування 

наукової новизни 

магістерської роботи 

1.Логіка та форми 

представлення 

результатів наукового 

дослідження  

2. Визначення та 

презентація власного 

внеску у розробку 

наукової проблеми  

ТЕМА 6. Плагіат та 

питання 

доброчесності у 

академічному 

середовищі. 

1.Поняття плагіату у 

наукових колах. 

2. Порядок і правила 

цитування джерел та 

статей. 

3. Засоби викорінення 

плагіату та боротьба з 

ним в 

академспільноті. 

ТЕМА 7. 

Представлення 

результатів аналізу 

соціокультурних 

проблем для фахової 

та не фахової 

аудиторії 

1. Підготовка 

наукової статті в 

межах теми 

дослідження 

2. Підготовка 

статті до друку у 

науковому виданні 

3. Лекція для 

нефахової аудиторії з 

метою популяризації 

теми та апробації 

посібник . – К. : Центр 

учбової 2007. – 176 с. 

13.Стеченко Д.М. 

Методологія наукових 

досліджень : підручник 

К. : Знання, 2007. – 317 с. 

14.Тверезовська Н.Т. 

Методологія 

педагогічного 

дослідження : 

навч. посібн.–  К.  2013. 

– 440с. 

15.Філіпенко А.С. 

Основи наукових 

досліджень. Конспект 

лекцій .2004. – 208 с. 

17.Цехмістрова Г.С. 

Основи наукових 

досліджень . Київ,2004. – 

240 с. 



ТЕМА 8. Презентація 

та обговорення 

результатів 

магістерського 

дослідження  

Попередній захист 

магістерської роботи 

на засіданні кафедри 

 

16 / 2 

год. 

Різні види 

мотиваційного 

забезпечення 

працівників компанії 

групова 

робота 

   

 

 

 

 

 

 

 


