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Назва курсу виробнича (переддипломна) практика 

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 Максимчук Максим Віталійович, доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри філософії мистецтв 

Контактна інформація 

викладачів 

+38 (032) 239-43-17, maksym.maksymchuk@lnu.edu.ua, 

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/maksymchuk-maksym-vitaliyovych,  

м. Львів, вул. Валова, 18 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі он-лайн консультації через 

Telegram. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача. 

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

Інформація про курс 

 

 

Програма практики розроблена таким чином, щоб студент умів 

готувати проекти у сфері соціокультурної діяльності, а також 

презентувати наукові доповіді та розвідки 

Коротка анотація 

курсу 

Виробнича (переддипломна) практика є завершальною 

нормативною дисципліною зі спеціальності 028 Менеджмент 

соціокультурної діяльність для освітньої програми «Менеджмент 

соціокультурної діяльність і кіно», другого (магістерського) рівня 

освіти, яка викладається в ІІІ семестрі в обсязі 6 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета практики полягає у формуванні спеціальних професійних 

знань у студентів, вміння їх практично застосувати, а також 

підготовка і презентація наукових доповідей.  

У результаті курсу студент повинен вміти:  

 використовувати знання технічних характеристик, 

конструкційних особливостей, правил експлуатації 

комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення 
технічних завдань спеціальності.  

 кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне 

обладнання, шукати інформацію з різних джерел для 

розв’язання професійних завдань. 

 

 

 



Література   Основна література:  

Базова 

1. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. 

Веймер. – К. : Основи, 1998. – 624 с. 

2. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика : учеб. пособие для студ. 

лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / 

Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Академия, 2009. – 336 с.  

3. Методика викладання іноземних мов: підручник. / Під 

керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с. 

4. Основи методології та організації наукових досліджень: 

навч. посібник / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр 

учбової літератури, 2010. – С. 5–105. 

5. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної 

мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти : 

навчальний посібник / О. Б. Тарнопольський. – К. : ІНКОС, 

2006. – 248 с. 

Допоміжна 

1. Боришполец К. П. Методы политических исследований / 

К. П. Боришполец. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 221 с. 

Тривалість курсу 180 год.  

Обсяг курсу 6 кредитів 

Очікувані результати 

навчання 

Після проходження практики студент буде :  

Знати основні методи наукової роботи у ВНЗ  

Вміти: написати наукову статтю за матеріалами магістерської 

роботи, виголосити доповідь на науковій конференції. 

Ключові слова Практика, проекти, наукова стаття 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми МОДУЛЬ І. Організаційний етап 

Проведення загальних організаційних зборів магістрантів. 

Оформлення документації щодо місця проходження практики. 

Ознайомлення з програмами історико-культурологічних та 

філологічних дисциплін. Розробка індивідуального графіку 

проведення навчальних занять. 

МОДУЛЬ ІІ. Науково-дослідний етап 

Відвідування бібліотек, архівів. Участь в організації наукових 



студентських конференцій, у роботі наукового семінару кафедри, 

участь у Міжнародній науковій конференції, яку організувала 

кафедра філософії мистецтв тощо. 

МОДУЛЬ ІІІ. Завершальний етап 

Обговорення результатів наукових статей. Підготовка звіту за 

результатами проходження практики. Захист звіту за результатами 

проходження практики. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Диф. залік  

 

Пререквізити Для проходження практики студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату історії, 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 співідношенням:  

• практичні: 30% підготовка статті; максимальна кількість балів 

30; 

• модулі: 20 виголошення доповіді з презентацією; максимальна 

кількість балів 20; 

 • залік: 50% наукова стаття. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (доповідь стаття). 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 

захисті практики, рівень підготовленої статті та виголошеної 

доповіді 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

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

завершенню 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 

2 год Інструктаж з техніки 

безпеки, документи і 

завдання практики 

лекція . 

. 

  

2 

год. 

Написання есе по темі 

підготовки 

магістерської роботи 

Само 

стійно 

   



2 год Доповідь на науковій 

студентській 

конференції 

 

  

 

Вивчення 

практичног

о досвіду 

львівських 

вузів у 

організації 

наукових 

конференці

й (10 год) 

 

5год. Стаття за матеріалами 

доповіді на 

конференції, 

підготовлена до друку 

. 

 .   

12 

год. 

Організація наукової 

конференції на тему: 

«Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності у 

сучасному просторі 

Львова» 

групова 

робота 

   

 

 

 

 

 

 

 


