
 



 



Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

02 Культура і 

мистецтво  

(шифр, назва) 

Дисципліна професійно-

практичної підготовки 

 

Модулів –  

Спеціальність 026 

Сценічне мистецтво 

(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  
Спеціалізація  

театрознавство 

 

1-й 

Курсова робота – Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

2 -й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 2 

аудиторних – 32 

самостійної роботи 

студента - 58 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

  

Практичні, семінарські 

32 год.  

Самостійна робота – 58 год. 

Вид контролю – залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                   1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

             "Магістерський семінар" — курс навчального комплексу фундаментальних 

дисциплін, який посилює науково-дослідницьку підготовку студентів – магістрів у сфері 

театрознавства . 

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з основами наукової діяльності; 

формування цілісного уявлення про науково-дослідницьку діяльність та оволодіння 

студентами магістратури методичним інструментарієм наукових досліджень в науково- 

пошуковій  діяльності; вироблення компетенцій та  професійних навичок самостійної 

наукової роботи. 

Завдання навчальної дисципліни: 

         ознайомлення з базовими положеннями наукових досліджень; 

         оволодіння етапами підготовки наукової магістерської роботи: від вибору теми до 

публічного захисту; 

        освоєння системою методологічних і методичних знань про основи науково-дослідної 

роботи; 

        оволодіння методологічним інструментарієм наукових досліджень, технологією 

підготовки наукових робіт, правилами оформлення; 

       освоєння навичок публічного захисту результатів науково-дослідної діяльності – доповіді 

та презентації. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни випускник повинен володіти такими   

спеціальними (фаховими, предметними) компетенціями в галузі театрознавства  

1. Здатність до розв’язання професійних проблем в галузі театрознавства. 

1. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення 

у жанрах театрально-критичної та наукової діяльності.  

2. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

3. Здатність до аналізу (усного і письмового) сценічного твору. 

4. Здатність вільно орієнтуватися в напрямках, стилях, жанрах світового й українського 

культурно-мистецького процесів. 

5. Здатність орієнтуватися в історії різних видів мистецтва, розуміти можливість їх 

застосування в синтетичному сценічному творі (проекті). 

6. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів. 

7. Здатність до втілення різножанрових форм та методів театрально- критичної діяльності. 

8. Здатність здійснювати вибір для театрознавчого аналізу проблем, явищ,  процесів,  

знакових  постатей  та  визначати спосіб  їх  наукової інтерпретації. 

9. Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького (наукового) 

висловлювання 

10. Здатність брати участь у громадських дискусіях, пов’язаних з питаннями історії та  

теорії сучасного сценічного мистецтва, його стану та тенденцій розвитку. 

11. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі та 

осмислення  та  досягнення творчого результату. 

14. Готовність викладати дисципліни, що пов’язані з  історією та теорією  театру у вищих 

навчальних закладах, організаціях професійної освіти. 

 

- Програмні результати навчання: 



    здобуття поглиблених знань з  історії, теорії, практики  сучасного українського 

театрознавства; 

   уміти здійснювати пошук інформації в широкому спектрі документальних джерел та 

мереж Інтернет, вільно застосовувати можливості інформаційних технологій у 

професійній діяльності;  

   знати історію відповідної галузі світового й українського сценічного мистецтва, 

особливості організації театральної  справи у межах різних історичних (культурних) епох; 

   уміти публічно презентувати  результати своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 

   уміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасної науки про театр, суміжних  з 

театрознавством галузей  науки і культури, осмислювати тенденції сучасних культурно-

мистецьких процесів; 

   застосовувати можливості сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій 

для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань наукових досліджень; 

    використовувати різні комунікативні технології для організації ефективного 

спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, 

діалогу і співробітництва. 

 

Засобами оцінювання результатів навчання є: 

 залік; 

 доповіді та реферати; 

 виступи на практичних заняттях; 

 звіти про самостійну роботу. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна складається з 8-ми тем, зв’язаних між собою змістовими 

складовими. 

Тема 1. Театрознавство як наука, її складові.  

Тема 2. Визначення основних проблем  та  тем  для  театрознавчого дослідження.  

Тема 3.  Магістерська робота: базові  поняття структури та змісту. 

Тема 4. Методології  наукових досліджень та їх класифікація. 

Тема 5. Джерельна база наукового дослідження: першоджерело та  особливості  

роботи з документом.  

Тема 6. Наукові публікації: методика 

Тема 7. Тези доповіді на конференціях 

Тема 8. Наукові презентації доповідей 

Тема 9. Комунікативно-мовні засоби взаємодії наукової доповіді-захисту 

магістерської наукової роботи 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л  п  с  інд  с.р. л  п  с  інд  с.р. 

Розділ 1. 
 

  
       

 
 

Тема 1. 

Театрознавс

тво як 

наука, її 

складові.  

 

10  

  

 
-  2  -  

   

 

 

Тема 2. 

Визначення 

основних 

проблем та тем  

для  

театрознавчого 

дослідження  

16  

  

 
-  2  -  

   

 

 

Тема 3. 

Магістерська 

наукова робота: 

базові поняття 

структури та 

змісту. 

14  

  

 
-  2  -  

   

 

 

Тема 4. 

Методології 

наукових 

досліджень та 

їх класифікація 

 

10  

  

 
-  -  -  

   

 

 

Тема 5. 

Джерельна 

база 

наукового 

дослідження

: 

першоджере

ло та  

особливості  

роботи з 

10  

  

 
-  2  -  

   

 

 



документом.  

 

Тема 6. 

Наукові 

публікації: 

методика 

 

10 

  

 
-  2  -  

   

 

 

Тема 7. Тези 

доповіді на 

конференціях 

 

10  

  

 
-  -  -  

   

 

 

Тема 8. 

Комунікативно-

мовні 

засоби взаємодії 

наукової 

доповіді-захисту 

магістерської 

наукової роботи 

10 

  

 
-  -  -  

   

 

 

Усього годин  90   32 
 

-  58 -  
   

 
 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми  

Кількість 

годин 

1  

Театрознавство як наука, її 

складові.  

 

2 

2  

Визначення основних проблем  та  

тем  для  театрознавчого 

дослідження.  

 

2 

3.  

Магістерська робота: базові поняття 

структури та змісту. 

 

2 

4.  

Методології  наукових досліджень та 

їх класифікація. 

 

2 

5.  

Джерельна база наукового 

дослідження: першоджерело та  

особливості  роботи з документом.  

2 

Разом  
  

 

Самостійна робота 

№ Назва теми  Кількість 



з/п годин 

1  

Театрознавство як наука, її 

складові.  

 

6 

2  
Визначення основних проблем  та  тем  

для  театрознавчого дослідження  
10 

3  

Магістерська робота: базові поняття 

структури та змісту. 

 

4 

4  

Методології  наукових досліджень та 

їх класифікація. 

 

4 

5  

Джерельна база наукового 

дослідження: першоджерело та  

особливості  роботи з документом.  

 

6 

6  
Наукові публікації: методика 

 
8 

7  
Тези доповіді на конференціях 

 
10 

8  
Наукові презентації доповідей 

 
10 

9  

Разом  

Комунікативно-мовні засоби взаємодії 

наукової доповіді-захисту 

магістерської роботи 

58 

 

         Методи навчання 

Основним підходом до навчання є компетентнісний підхід. Навчання є 

студентоцентрованим, проблемно-орієнтованим, скерованим на особистісний 

саморозвиток студентів,  закладаються основи для безперервного продовження освіти 

протягом усього життя. Навчання складається з комбінації лекцій, семінарів та 

самостійної роботи студентів. 

 

 

          Методи контролю 

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі заліку. Передбачено 

рубіжні етапи контролю у формі поточного письмового тестування, усного 

опитування, якості виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів . 

6 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 

 Підсумковий 

контроль 

ЗАЛІК 



Сума        балів 

Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  Т6  Т7  Т8 
 Тест 

15 20 100 

5 10 10  10  10  10  10 5  
  

  

Розподіл балів за формами контролю: 

відвідування лекційних занять – 5 балів; 

відповідь та доповідь на семінарському занятті — 5 балів; 

рубіжне тестування — 15 балів; 

реферат — 5 балів; 

звіт про самостійну роботу — 5 балів; 

підсумковий контроль — 20 балів. 

Можлива кількість балів, набраних до підсумкової форми контролю: 

залік — від 60 до 90 балів 

Шкала оцінювання знань: національна та ECTS 

Сума балів за всі  

види навчальної 

діяльності 

  Оцінка за національною шкалою 

Оцінка  

ECTS 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

 

90 – 100  А  відмінно 

зараховано 

82-89  В добре 

74-81  С добре 

64-73  D задовільно 

60-63  Е задовільно 

35-59  FX  
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного    складання 

0-34  F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим   повторним  

вивченням    дисципліни 

Методичне забезпечення 

 підручники та навчальні посібники, 

 конспект лекцій (електронна версія), 

 навчально-методичні матеріали до курсу, 

 нормативні документи 

 інтернет-ресурси 

 

 

Рекомендовані джерела інформації: 

 

1. Держстандарт України (ДСТУ 3003-95). Документація, звіти у сфері науки і 

техніки.Структура і правила оформлення. – К., 1996. 

3. Захарова І.В., Філіпова Л.Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : Навч. 



посібник. Рекомендовано МОН України (Гриф МОН) / І.В. Захарова, Л.Я. Філіпова. – 

Київ: ЦУЛ, 2013. – 336 с. 

4. Кушнаренко Н. М. Методологiчнi засади книгознавчих, бiблiотекознавчих i 

бiблiографознавчих дослiджень / Н. М. Кушнаренко // Вiсн. Харків. держ. акад. 

культури. — 

Харків, 2004. — Вип. 15. — С. 84–94. 

5. Кушнаренко Н. М. Новий стан інституціалізації науки про документ / Н. М. 

Кушнаренко //Студії з архівної справи та документознавства. — 2004. — Т. 14. — С. 

126–130. 

6. Саврушева М. Философия науки и техники. Учебное пособие для магистрантов // 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/savrush2/06.php 

8. Сенченко М. Соціальна інформація в глобальному інформаційному просторі. / М. 

Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 7. – С. 3-8. 

9. Філіпова Л.Я. Методичні рекомендації щодо дипломних та магістерських робіт зі 

спеціалізації: Інформаційна та документаційна діяльність спеціальності 

«Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» .– Х.: ХДАК, 2018.– 16 с. [електр.ресурс]. 

10. Філіпова Л.Я. Магістерська кваліфікаційна робота за спеціальністю 8.020105 

“Документознавство та інформаційна діяльність”: Методичні рекомендації / Уклад.: 

Л. Я. 

Філіпова.– Х.: ХДАК, 2005.– 14 с. 

11. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник.— 5-те вид., стер.— К.: Знання, 2006. — С.127-151 

12. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні 

поради. – К.: вид-во «Толока», 2011. – 79 с. 

13. Еко У. Як написати дипломну роботу. Київ: Мандрівець, 2007. 224 с. 

14. Крохмальний Р., Гарбузюк М., Медведик Ю., Демчук Н. Основи наукових 

досліджень. Навчально-методичний посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 304 с.  

Спеціалізовані джерела: 

1. Бальме К. Вступ до театрознавства.- Львів, 2008.   

2.   Брюховецька Л. Перерваний політ.- Київ, 2018.   

 3.  Безгін І.  Соціокультурна практика  і напрямки театрознавсвтва // Мистецькі обрії”98: Альманах: 

Науково-теоретичні праці та публіцистика/ Академія мистецтв України. - К, 1999.- С. 129-137. 

4. Безгін І., . Семашко О., Ковтуненко В.  Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності. 

Частина  І. Соціально-художні виміри українського театру: ретроспектиква, стан, тенденції.-К., 

2002.  

5. Братерська-Дронь М.”Самотність бігуна  на довгу дистанцію” або драма  зайвох людини в  

радянському кінематографі // Мистетвознавство України. Збірник наукових праць. Випуск 

восьмий. - К, 2007.-  С. 234-239 

6. Братерська-Дронь М. Традиції кордоцентризму  в радянському кінематографі  // Мистецькі 

обрії” 2005-2006: Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України. - К, 

2006.- Вип. 8-9.- С. 291-295. 

7. Большак Л.  Поетика вітчизняного  телебачення //  Мистетвознавство України. Збірник 

наукових праць. Випуск третій. - К, 2003.-  С. 235-240. 
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