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Силабус курсу «Науковий семінар» 

2021-2022 навчального року 

 

Назва курсу Науковий семінар 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв,  

кафедра соціокультурного менеджменту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльність 

Викладачі курсу Белінська Людмила Семенівна, кандидат історичних наук, доцент, 

доктор філософії (УВУ), завідувач кафедри соціокультурного 

менеджменту 

Козаренко Олександр Володимирович, доктор мистецтвознавства, 

професор, професор кафедри соціокультурного менеджменту 

Максимчук Максим Віталійович, доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри соціокультурного 

менеджменту 

Контактна інформація 

викладачів 

+38 (032) 239-43-17,  lyudmyla.belinska@lnu.edu.ua 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/belinska-lyudmyla-semenivna 

+38 (032) 239-43-17, oleksandr.kozarenko@lnu.edu.ua 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kozarenko-oleksandr-volodymyrovych 

+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). Також можливі он-лайн консультації. 

Для цього слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/naukovyy-seminar-2 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв спеціальні 

професійні знання з методики проведення наукових досліджень у 

сфері соціокультурної діяльності з тим, щоби успішно написати і 

захистити курсову та кваліфікаційну роботу, ознайомився з 

особливостями фахової поведінки в академічних інституціях та зумів 

соціалізуватися у професійному колективі. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Науковий семінар» є нормативною дисципліною зі 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльність для 

освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльність», 

першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається на 2-му, 3-

му та 4-му курсі у 4-му, 5-му, 6-му та 7-му семестрах відповідно для 

денної форми навчання у загальному обсязі 9 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) – 1,5 

кредиту у 4-му, 2,5 кредитів у 5-му, 2 кредити у 6-му та 3 кредити у 

7-му семестрі; а також на 3-му та 4-му курсі у 5-му, 6-му та 7-му 

семестрах для заочної форми навчання у загальному обсязі 5 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) – по 1,5 

кредиту у 5-му та 6-му, 2 кредити у 7-му семестрі. 

Мета та цілі курсу Мета курсу полягає у розкритті змісту та осмисленні основних 

наукових досліджень і їх специфіки у гуманітарних науках 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/belinska-lyudmyla-semenivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kozarenko-oleksandr-volodymyrovych
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/maksymchuk-maksym-vitaliyovych
https://kultart.lnu.edu.ua/course/naukovyy-seminar-2


(менеджмент, економіка, історія, філософія, культурологія, 

мистецтвознавство тощо); залученні студентів до науково-дослідної 

роботи, ознайомленні їх зі стратегією і тактикою проведення 

досліджень, наданні їм знань з методології, методики та 

інструментарію дослідження при підготовці до захисту курсових 

робіт. 

 

Цілями курсу є: 

 отримання знань, потрібних для розуміння, планування, 
організації та проведення наукового дослідження; 

 оволодіння методами науково-дослідної роботи; 

 розгляд актуальних проблеми розвитку менеджменту 
соціокультурної діяльності 

 визначення критеріїв вибору напряму наукового дослідження; 

 вивчення форм та принципів організації науково-дослідної 
роботи студентів; 

 виховання навичок використання наукових методів у 

соціокультурній діяльності. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Базова: 

 

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

навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2014. 142 с. 

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та 

організація наукових досліджень : підручник. Д. : ІМА-пресс, 2014. 

643 с. 

3. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового 

дослідження : підручник. Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. 398 с. 

4. Основи методології та організації наукових досліджень : 

навчальний посібник /за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр 

учбової літератури, 2010. 352 с. 

5. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. К. : 

Академвидав, 2004. 208 с. 

 

Допоміжна: 

 

6. Головань С. М. та ін. Методологія та організація наукових 

досліджень : підручник. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. 330с. 

7. Джурик Н. Р., Мельник М. І. Методологія і організація наукових 

досліджень : кредитно-модульна система організації навчального 

процесу : навчальний посібник. Львов : Львівська комерційна 

академія, 2010. 169 с. 

8. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових 

досліджень : навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2004. 212 с. 

9. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : підручник. К.-

Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. 308 с. 

10. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посіб. 

К. 2005. 240 с. 

11. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень : 

навчальний посібник. К. : Професіонал, 2008. 237 с. 

12. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навчальний 

посібник. К. : Центр учбової літератури, 2011. 144 с. 

13. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : 

навчально-методичний посібник. Полтава : Оріяна, 2012. 182 с. 



14. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових 

досліджень: навчальний посібник. К. : Кондор, 2009. 206 с. 

15. Методологія та організація наукових досліджень  : навчальний 

посібник / уклад. Вдовичин І. Львів : Львівська комерційна 

академія, 2015. 247 с. 

16. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про 

«технологію» наукових доповідей, популярних лекцій, 

дисертаційних промов і конкурсних проектів. К. : Наукова думка, 

2003. 56 с. 

17. Остапчук М. В., Рибак А. І., Ванюшкін О. С. Методологія та 

організація наукових досліджень : підручник. Одеса : Фенікс, 2014. 

375 с. 

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

школі : навчальний посібник. К., 2003. 116 с. 

19. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Основи науково-дослідної роботи : 

навчальний посібник. К. : Ліра-К, 2013. 336 с. 

20. Петрук В. Г., Володарський Є. Т., Мокін В. Б. Основи науково-

дослідної роботи : навчальний посібник для студентів ВНЗ. 

Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. 144 с. 

21. Пєхота О. М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень : 

навчальний посібник. К. : Знання, 2013. 287 с. 

22. Пилипчик М. І., Григор’єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових 

досліджень : підручник. К. : Знання, 2007. 270 с. 

23. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Славенко Е. І. Наукове 

дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення 

: навчальний посібник для студентів ВНЗ. К. : Лібра, 2004. 344 с. 

24. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень. К., 2000. 259 с. 

25. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень : навчальний 

посібник . К. : Центр учбової літератури, 2007. 176 с. 

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

Знання, 2007. 317 с. 

27. Тверезовська Н. Т. Методологія педагогічного дослідження : 

навчальний посібник. К. 2013. 440с. 

28. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. К., 2004. 240 с. 

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

дослідницької діяльності : підручник для студентів ВНЗ. К. : 

Знання, 2008. 310 с. 

 

Інтернет-джерела: 

 

30. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

31. Львівська національна наукова бібліотека України імені 

В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

32. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

33. Репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 

34. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua. 

35. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua. 

36. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua. 

37. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: 

https://mkip.gov.ua. 

38. Державний комітет статистики України. URL: 



http://www.ukrstat.gov.ua. 

39. Національна академія наук України. URL: 

https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx. 

40. ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України». URL: 

http://www.ief.org.ua. 

41. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН 

України». URL: http://www.ird.gov.ua. 

42. Національна академія мистецтв України. URL: 

https://academia.gov.ua. 

43. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua. 

44. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua. 

45. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua. 

Тривалість курсу 4 семестри для денної форми навчання; 

3 семестри для заочної форми навчання.  

Обсяг курсу 9 кредитів ЄКТС (270 годин) для денної форми навчання, в тому 

числі 128 годин аудиторних практичних занять та 152 години 

самостійної роботи. 

5 кредитів ЄКТС (150 годин) для заочної форми навчання, з них 22 

години аудиторних практичних занять та 128 годин самостійної 

роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Науковий 

семінарі» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті 

вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» студент повинен 

набути компетентності: 

 

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між 

культурними, соціальними та економічними процесами. 

ФК2. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, 

політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку 

культури. 

ФК3. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати 

особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних 

стратегій соціокультурного розвитку. 

ФК12. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми 

забезпечення соціокультурного партнерства.  

 

Програмними результатами навчання на курсі є: 

 

IIPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати 

термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності. 

ГІРН2. Збирати та впорядковувати інформацію. 

ПРН9.Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію. 

ПРИ 10.Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід 

соціокультурної розбудови. 

ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання. 

 

Ключові слова Мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, актуальність 

дослідження, етапи та структура наукового дослідження, наукова 



інформація, методи наукового дослідження (аналіз, синтез, 

узагальнення тощо), методи написання наукового тексту, 

бібліографія, бібліотека, плагіат, система «Антиплагіат», презентація, 

доповідь 

Формат курсу Очний, заочний. 

Форми навчання Проведення практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем. 

Теми 2-й курс 

4-й семестр 

Тема 1. Методологія та методика сучасного наукового дослідження 

соціокультурної сфери. 

Тема 2. Вибір, формулювання та обґрунтування теми наукового 

дослідження. 

Тема 3. Загальна структура та обсяги студентської наукової роботи. 

Тема 4. Основні елементи вступу курсової роботи (актуальність, 

новизна, мета, завдання об’єкт та предмет дослідження).  

Тема 5. Обґрунтування наукової новизни, пошук та аналіз попередніх 

тематичних досліджень у студентській науковій роботи.  

Тема 6. Підготовка теоретичної частини курсової роботи, огляд 

бібліографії за темою дослідження. 

Тема 7. Робота з бібліографією: монографії та періодичні фахові 

видання, Інтернет-джерела. 

Тема 8 . Вимоги до історіографії та методи її систематизації та опису. 

Тема 9. Підготовка та написання аналітичної частини курсової 

роботи, збір інформації та опрацювання статистичних джерел. 

Тема 10. Робота над проблемно-рекомендаційною частиною 

студентського дослідження. 

Тема 11. Підготовка висновків дослідження та вимоги до оформлення 

курсової роботи. 

Тема 12. Плагіат та питання доброчесності у академічному 

середовищі. 

Тема 13. Участь у студентських наукових конференціях: підготовка, 

написання та оформлення тез наукової доповіді. 

Тема 14. Підготовка, написання та оформлення студентських статей. 

Тема 15. Представлення результатів аналізу соціокультурних 

проблем для фахової та не фахової аудиторії. 

Тема 16. Презентація та обговорення результатів студентського 

дослідження. 

 

3-й курс 

5-й семестр 

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. 

 

6-й семестр 

Тема 9. Наука як особливий вид діяльності. 

Тема 10. Наукова ідея як пояснення явища. 

Тема 11. Структура та класифікація науки. 

Тема 12. Специфіка і форми наукового пізнання. 

Тема 13. Об’єкт і суб’єкт наукових досліджень. Класифікація 

об’єктів. 

Тема 14. Методи наукових досліджень. Класифікація наукових 

методів. 

Тема 15. Первинні та вторинні методи наукових досліджень. 

Тема 16. Проблема вибору хронологічних рамок наукового 

дослідження. 

 

4-й курс 

7-й семестр 

Тема 1. Наука як особливий вид діяльності. 

Тема 2. Наукова ідея та гіпотеза. 

Тема 3. Структура науки та її складові. 

Тема 4. Правила визначення об’єкту та предмету дослідження. 

Тема 5. Правила визначення актуальності теми в науковому 

дослідженні. 

Тема 6. Метоли наукових досліджень. Критерії вибору конкретних 

методів та підходів до їх використання в науковому дослідженні. 

Тема 7. Наближення теорії до практики наукового дослідження. 

Тема 8. Інформаційне забезпечення, систематизація, опрацювання та 

аналіз матеріалів наукового дослідження. 

 

Детальніше у формі СХЕМІ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці 7-го семестру для денної і заочної форми навчання. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату економіки, менеджменту, розуміння особливостей 

української і світової культури 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час викладання курсу «Науковий семінар (028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності)» будуть використовуватися такі 

навчальні методи: 

- пояснювально-ілюстративний та метод проблемного 

викладання (практичні заняття, презентації);  

- метод колаборативного та проектно-орієнтованого навчання; 
(групові проекти та спільні розробки, участь студентів у навчальних 

спільнотах, формування простору прояву пізнавальних ініціатив та 

інтересів студентів і створення індивідуальної освітньої траєкторії); 

- репродуктивний метод (практичні заняття, навчальна діяльність 

студентів в аналогічних до представленого зразка ситуаціях); 

- частково-пошуковий, або евристичний метод (практичні 

завдання, розв’язання пізнавальних завдань на основі евристичних 



програм і вказівок);  

- дослідницький метод (студенти самостійно вивчають літературу, 

джерела, ведуть спостереження та виконують інші пошукові дії). 

Таким чином, використовуються навчальні техніки для активізації 

процесу написання курсових робіт, що передбачає обмін думками, 

поглядами та ідеями з приводу тем курсових робіт, а також 

проведення дискусій, які розвивають мислення і формують 

переконання, що дає можливість застосувати теоретичні знання під 

час практичного написання курсових робіт. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

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 (тези, есе, стаття, курсова робота). 

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 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 

практичних заняттях, самостійній роботі та бали залікового 

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 

Орієнтовний перелік описових питань до заліку: 

 

1. Що таке наука як сфера людської діяльності? 

2. Якою є основна мета науки? 

3. Розкрийте, будь ласка, поняття «знання», «пізнання». 



4. Дайте визначення суті поняття «наукова діяльність» і 

перелічіть її види. 

5. В чому полягає значення науки для розвитку сучасної 

цивілізації? 

6. Яка за порядком науково-технічна революція і коли створила 

наукові основи математики, астрономії, механіки та 

медицини? 

7. Коли і за допомогою чого утверджено діалектичні ідеї 

загального 

8. розвитку і зв’язку у природі, що призвело до докорінних 

реформ у хімії, фізиці, біології? 

9. Що призвело до створення квантово-механічної системи 

світосприймання? Коли і як це було? 

10. Яка науково-технічна революція та коли охопила 

інтелектуальну 

11. діяльність? 

12. Хто з видатних українських вчених досягнув значних успіхів в 

розробці інтелектуально-інформаційних засобів світового 

рівня? Що Ви про нього знаєте? 

13. В чому суть інтелектуалізації науки і що це дає? 

14. Перелічіть пріоритетні напрямки розвитку української науки і 

техніки на період до 2027 року. 

15. Яким чином забезпечується реалізація пріоритетних напрямків 

розвитку вітчизняної науки і техніки? 

16. Який державний орган організовує системний моніторинг 

реалізації пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної науки 

і техніки? 

17. Скільки видів офіційно затверджених наук в Україні? Назвіть, 

будь ласка, кілька з них. 

18. Скільки і які спеціальності належать до економічних наук? 

19. Які посади у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів можуть 

займати кандидати і доктори наук? 

20. Розкажіть, будь ласка, про життя і діяльність першого 

космонавта незалежної України. 

21. Назвіть імена і прізвища українських відомих філософів та 

скажіть кілька слів про кожного з них.  

22. Хто такий Володимир Вернадський і що він зробив в 

українській науці? 

23. Назвіть, будь ласка, імена і прізвища етнографів, істориків, 

фольклористів України та скажіть кілька слів про кожного з 

них. 

24. Що Вам відомо про життя та діяльність українського педагога 

Василя Сухомлинського? 

25. Хто такий Степан Рудницький і що він зробив в українській 

географічній науці? 

26. Назвіть імена і прізвища українських відомих економістів та 

скажіть кілька слів про кожного з них. 

27. Дайте, будь ласка, визначення поняття «наукове 

дослідження». 

28. Охарактеризуйте форми наукових досліджень.  

29. В чому суть понять «науковий результат», «науково-

прикладний результат»? 

30. Що належить до основних результатів наукових досліджень? 

31. Що відбувається на підготовчій стадії наукових досліджень? 



32. Розкажіть, будь ласка, про основну стадію наукових 

досліджень. 

33. Що передбачає завершальна стадія наукових досліджень? 

34. Дайте визначення поняття «наукова теорія». 

35. Назвіть основні елементи наукової теорії як форми організації 

знань. 

36. Що є критерієм істинності теорії? 

37. В чому суть поняття «категорія»? 

38. Що означає термін «науковий закон»? 

39. Від якого слова походить термін «принцип» і який зміст у 

ньому закладений? 

40. Що таке «наукова концепція»? 

41. Від чого походить термін «парадигма» і що він дослівно 

означає? 

42. Дайте, будь ласка, визначення терміну «теорія» і поясніть як 

теорія пов’язана із практикою ?  

43. В чому суть терміну «методологія»? 

44. Що відноситься до теоретичних методів наукових досліджень? 

45. Розкажіть, будь ласка, про емпіричні методи досліджень. 

46. Що таке документалістика і які методи з нею пов’язані? 

47. Окресліть склад науково-дослідних процедур. 

48. Опишіть суть поняття «гіпотеза» і її значення в наукових 

дослідженнях. 

49. Дайте характеристику стадій процесу розвитку гіпотези. 

50. За дотримання яких вимог можна захистити дисертацію 

доктора філософії? 

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

завершенні курсу. 
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Тема 1. Методологія та методика сучасного 

наукового дослідження соціокультурної 

сфери. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 2. Вибір, формулювання та 

обґрунтування теми наукового дослідження. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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д
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Тема 3. Загальна структура та обсяги 

студентської наукової роботи. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 4. Основні елементи вступу курсової 

роботи (актуальність, новизна, мета, 

завдання об’єкт та предмет дослідження). 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 5. Обґрунтування наукової новизни, 

пошук та аналіз попередніх тематичних 

досліджень у студентській науковій роботи. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 6. Підготовка теоретичної частини 

курсової роботи, огляд бібліографії за 

темою дослідження. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 7. Робота з бібліографією: монографії 

та періодичні фахові видання, інтернет-

джерела. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 8 . Вимоги до історіографії та методи її 

систематизації та опису. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 9. Підготовка та написання 

аналітичної частини курсової роботи, збір 

інформації та опрацювання статистичних 

джерел. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 10. Робота над проблемно-

рекомендаційною частиною студентського 

дослідження. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 11. Підготовка висновків дослідження 

та вимоги до оформлення курсової роботи. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  
1
2
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 12. Плагіат та питання доброчесності у 

академічному середовищі. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  

1
3
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 13. Участь у студентських наукових 

конференціях: підготовка, написання та 

оформлення тез наукової доповіді. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 

Національна бібліотека України імені  
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Тема 14. Підготовка, написання та 

оформлення студентських статей. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  
1
5
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 15. Представлення результатів аналізу 

соціокультурних проблем для фахової та не 

фахової аудиторії. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 16. Презентація та обговорення 

результатів студентського дослідження. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 1. Принципи сучасного наукового 

аналізу в соціокультурній діяльності. 

1. Академічний стиль написання курсової 

роботи. 

2. Графік написання елементів роботи. 

3. Основні вимоги до написання курсової 

роботи. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 
Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 2. Вибір теми наукового дослідження 

та її структура. 

1. Врахування наукових зацікавлень 

студента. 

2. Врахування побажань наукового 

керівника. 

3. Складання структури роботи. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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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. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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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 курсового 

дослідження; презентація теоретичних засад 

роботи. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 5. Обґрунтування наукової новизни 

курсової роботи. 

1. Логіка та форми представлення 

результатів наукового дослідження. 

2. Визначення та презентація власного 

внеску у розробку наукової проблеми. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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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. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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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. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Різні види мотиваційного забезпечення 

працівників компанії 

групова 

робота 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 8. Презентація та обговорення 

результатів курсового дослідження. 

Попередній захист курсової роботи на 

засіданні кафедри. 

практ. 

заняття 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 9. Наука як особливий вид діяльності. 

 

Класифікація науки за різними критеріями 

та їх інтеграція. Наукові знання та їх 

відмінність від звичайних. Три великі групи 

наук. Основні методи одержання 

емпіричного знання в науці. 

практ. 

заняття 

Дротянко Л. Г. Феномен 

фундаментального і прикладного 

знання. К., 2000. С. 4-16. 

Марцин В. С. Основи наукових 

досліджень. Львів, 2000. С.33-47. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 10. Наукова ідея як пояснення явища. 

 

Наукові запитання. Наукова ідея – 

інтуїтивне пояснення явища. Гіпотеза, 

закони, судження, умовивід в методології 

наукових досліджень. 

практ. 

заняття 

Грищенко І. М. Основи наукових 

досліджень. К., 2001. С. 18- 32. 

Дротянко Л. Г. Феномен 

фундаментального і прикладного 

знання. К., 2000. С. 4-16. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 11. Структура та класифікація науки. 

 

Структура науки, як системи знань та 

окремі її складові. Наукові факти, поняття, 

терміни, принципи, постулати, аксіоми, 

гіпотези, наукові теорії. Класифікація наук 

за різними критеріями та їх інтеграція. 

практ. 

заняття 

Грищенко І. М. Основи наукових 

досліджень. К., 2001. С. 18- 32. 

Дротянко Л. Г. Феномен 

фундаментального і прикладного 

знання. К, 2000. С. 4-16. 

Марцин В. С. Основи наукових 

досліджень. Львів, 2000. С. 33 - 47. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 

Сформувати коло запитань у 

дослідницькому проекті. 

Структура роботи. Запитання до 

кожної частини. 

Законспектувати Закон України 

«Про наукову і науково-технічну 

діяльність» 
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Тема 12. Специфіка і форми наукового 

пізнання. 

 

Наукове дослідження як процес вивчення 

певного об’єкта. Відмінності між об’єктом і 

суб’єктом наукового дослідження. 

Класифікація об’єктів. Класифікація 

суб’єктів. 

практ. 

заняття 

Марцин В. С. Наукознавство : 

підручник. К.: УБС НБУ, 2007. С. 15- 

25,28-32; 71-74; 121-125. 

Грищенко І. М. Основи наукових 

досліджень. К., 2001. С. 18-32. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 13. Об’єкт і суб’єкт наукових 

досліджень. Класифікація об’єктів. 

 

Характерні риси донаукового стихійно-

емпіричного пізнання. Наукове пізнання і 

його компоненти. Форми та засоби 

наукового пізнання: ідея, проблема, 

гіпотеза, концепція, теорія. 

практ. 

заняття 

Грищенко І. М. Основи наукових 

досліджень. К., 2001. С. 18- 32. 

Дротянко Л. Г. Феномен 

фундаментального і прикладного 

знання. К., 2000. С. 4-16. 

Марцин В. С. Основи наукових 

досліджень. Львів, 2000. С. 33-47. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 14. Методи наукових досліджень. 

Класифікація наукових методів. 

 

Метод – спосіб пізнання. Методика – це 

система правил використання методів. 

Методи емпіричного дослідження. Метод 

аналізу, синтезу. Процес абстрагування в 

системі логічного мислення. Індуктивний 

метод нагромадження фактів. Дедуктивний 

метод, на емпіричному рівні застосовують 

методи: спостереження, вимірювання, 

експеримент, моделювання. Історичний, 

економічний та логічний метод. 

Первинні та вторинні методи. Візуальні, або 

графічні методи, поділ методів за ознакою 

способу реалізації. Загальні та спеціальні 

методи, методи моделювання. 

практ. 

заняття 

Марцин В. С. Наукознавство : 

підручник. К. : УБС НБУ, 2007. С. 143-

153. 

Дубров Ю. Наука як система, що 

саморегулюється. Вісник НАНУ. 2000. 

№ 2. С. 18-36. 

Марцин В. С. Основи наукових 

досліджень. Львів : Ромус-Поліграф, 

2002. С. 6-20. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 15. Первинні та вторинні методи 

наукових досліджень. 

 

П’ять основних видів абстракції. Гіпотези та 

припущення. Первинні та вторинні методи. 

Візуальні, або графічні методи, поділ 

методів за ознакою способу реалізації. 

Загальні та спеціальні методи, методи 

моделювання 

практ. 

заняття 

Марцин В. С. Наукознавство : 

підручник. К. : УБС НБУ, 2007. С. 143- 

153. 

Дубров Ю. Наука як система, що 

саморегулюється. Вісник НАНУ. 2000. 

№ 2. С. 18-36. 

Марцин В. С. Основи наукових 

досліджень. Львів : Ромус-Поліграф, 

2002. С. 6-20. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 16. Проблема вибору хронологічних 

рамок наукового дослідження. 

 

Історична типологія культури. Культурні 

епохи. Поняття культурної епохи. 

практ. 

заняття 

Марцин В. С. Наукознавство : 

підручник. К. : УБС НБУ, 2007. С. 143- 

153. 

Дубров Ю. Наука як система, що 

саморегулюється. Вісник НАНУ. 2000. 

№ 2. С.18-36. 

Марцин В. С. Основи наукових 

досліджень. Львів : Ромус-Поліграф, 

2002. С. 6-20. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 1. Наука як особливий вид діяльності. 

 

Класифікація науки за різними критеріями 

та їх інтеграція. Наукові знання та їх 

відмінність від звичайних знань. Три великі 

групи наук. Основні методи одержання 

емпіричного знання в науці. 

практ. 

заняття 

Дротянко Л. Г. Феномен 

фундаментального і прикладного 

знання. К.,2000. С. 4-16. 

Марцин В. С. Основи наукових 

досліджень. Львів, 2000. С. 33-47. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 2. Наукова ідея та гіпотеза. 

 

Наукові запитання. Наукова ідея – 

інтуїтивне пояснення явища. Гіпотеза, 

закони, судження, умовивід в методології 

наукових досліджень. Наукова ідея та 

гіпотеза. 

Основні поняття: наука, наукова діяльність, 

наукове знання, емпіричне знання, 

спостереження, експеримент, наукове 

дослідження, поняття, науковий факт, 

гіпотеза, закон, судження, умовивід, метод, 

результат. 

практ. 

заняття 

Грищенко І. М. Основи наукових 

досліджень. К., 2001. С. 18- 32. 

Дротянко Л. Г. Феномен 

фундаментального і прикладного 

знання. К., 2000. С. 4-16. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 3. Структура науки та її складові. 

 

Структура науки, як системи знань та 

окремі її складові. Наукові факти, поняття, 

терміни, принципи, постулати, аксіоми, 

гіпотези, наукові теорії. Класифікація наук 

за різними критеріями та їх інтеграція. 

практ. 

заняття 

Грищенко І. М. Основи наукових 

досліджень. К., 2001. С. 18- 32. 

Дротянко Л. Г. Феномен 

фундаментального і прикладного 

знання. К., 2000. С. 4-16. 

Марцин В. С. Основи наукових 

досліджень. Львів, 2000. С. 33-47. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 4. Правила визначення об’єкту та 

предмету дослідження. 

 

Предмет дослідження та фактори, що 

впливають на нього. Об’єкт і предмет 

пізнання. 

практ. 

заняття 

Марцин В. С. Наукознавство : 

підручник. К. : УБС НБУ, 2007. С. 43- 

47; 74-80. 

Грищенко І. М. Основи наукових 

досліджень. К., 2001. С. 18-32. 

Дротянко Л. Г. Феномен 

фундаментального і прикладного 

знання. К., 2000. С. 4-16. 

Лук’янець В. С. Сучасний науковий 

дискурс : Оновлення методологічної 

культури. К., 2000. С. 36-38. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 

Навчитись визначати об’єкт і 

предмет наукового дослідження, 

навчитись відрізняти науковий і 

«ненауковий» текст. 
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Тема 5. Правила визначення актуальності 

теми в науковому дослідженні. 

 

Пов’язаність теми з сьогоденням, її 

актуальність, недостатність вивчення теми 

лише у сучасному контексті, дослідження 

«білих та чорних» плям в історичному та 

культурному процесах. 

практ. 

заняття 

Марцин В. С. Наукознавство : 

підручник. К. : УБС НБУ, 2007. С. 43- 

47; 74-80. 

Грищенко І. М. Основи наукових 

досліджень. К., 2001. С. 18-32. 

Дротянко Л. Г. Феномен 

фундаментального і прикладного 

знання. К., 2000. С. 4-16. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 6. Методи наукових досліджень. 

Критерії вибору конкретних методів та 

підходів до їх використання в науковому 

дослідженні. 

 

П’ять основних видів абстракції. Гіпотези та 

припущення. Первинні та вторинні методи. 

Візуальні, або графічні методи, поділ 

методів за ознакою способу реалізації. 

Загальні та спеціальні методи, 

моделювання, історичний, економічний, 

культурологічний метод. 

практ. 

заняття 

Марцин В. С. Наукознавство : 

підручник. К. : УБС НБУ, 2007. С. 143- 

153. 

Дубров Ю. Наука як система, що 

саморегулюється. Вісник НАНУ. 2000. 

№ 2. С. 18-36. 

Марцин В. С. Основи наукових 

досліджень. Львів : Ромус-Поліграф, 

2002. С. 6-20. 

 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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Тема 7. Наближення теорії до практики 

наукового дослідження. 

 

Наука – практиці. Оцінка ефективності 

результатів наукової діяльності. Новизна, 

зміст і практичне значення наукових 

досліджень. Науковий результат. 

Послідовність виконання науково-дослідних 

робіт. Ефективність результатів наукових 

досліджень та її критерії. 

практ. 

заняття 

Марцин В. С. Наукознавство : 

підручник. К. : УБС НБУ, 2007. С. 215- 

219; 357-370. 

Дубров Ю. Наука як система, що 

саморегулюється. Вісник НАНУ. 2000. 

№ 2. С. 9-16. 

Марцин В. С. Основи наукових 

досліджень. Львів : Ромус-Поліграф, 

2002. С. 64-75. 

Британ В. Т. Організація вузівської 
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Тема 8. Інформаційне забезпечення, 

систематизація, опрацювання та аналіз 

матеріалів наукового дослідження. 

 

Інформація - сукупність відомостей, яка 

визначає міру наших знань. Зв’язки 

дослідної інформаційної діяльності. 

Документальні джерела інформації та 

використання їх у наукових дослідженнях. 

Інтернет на службі забезпечення 

інформацією. Пошук і відбір матеріалів. 

Факти і фактографічна інформація. Вимоги 

до роботи над літературними джерелами. 

Відбір даних. Виписки, цитати, цифрові 

показники мають мати посилання. 

практ. 
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Тема 1. Методологія та методика сучасного наукового дослідження соціокультурної сфери. 

Тема 2. Вибір, формулювання та обґрунтування теми наукового дослідження. 

Тема 3. Загальна структура та обсяги студентської наукової роботи. 

Тема 4. Основні елементи вступу курсової роботи (актуальність, новизна, мета, завдання 

об’єкт та предмет дослідження).  

Тема 5. Обґрунтування наукової новизни, пошук та аналіз попередніх тематичних 

досліджень у студентській науковій роботи.  

Тема 6. Підготовка теоретичної частини курсової роботи, огляд бібліографії за темою 

дослідження. 

Тема 7. Робота з бібліографією: монографії та періодичні фахові видання, інтернет-джерела. 

Тема 8 . Вимоги до історіографії та методи її систематизації та опису. 

Тема 9. Підготовка та написання аналітичної частини курсової роботи, збір інформації та 

опрацювання статистичних джерел. 

Тема 10. Робота над проблемно-рекомендаційною частиною студентського дослідження. 

Тема 11. Підготовка висновків дослідження та вимоги до оформлення курсової роботи. 

Тема 12. Плагіат та питання доброчесності у академічному середовищі. 

Тема 13. Участь у студентських наукових конференціях: підготовка, написання та 

оформлення тез наукової доповіді. 

Тема 14. Підготовка, написання та оформлення студентських статей. 

Тема 15. Представлення результатів аналізу соціокультурних проблем для фахової та не 

фахової аудиторії. 

Тема 16. Презентація та обговорення результатів студентського дослідження. 

 

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. 

Тема 9. Наука як особливий вид діяльності. 

Тема 10. Наукова ідея як пояснення явища. 

Тема 11. Структура та класифікація науки. 

Тема 12. Специфіка і форми наукового пізнання. 

Тема 13. Об’єкт і суб’єкт наукових досліджень. Класифікація об’єктів. 

Тема 14. Методи наукових досліджень. Класифікація наукових методів. 

Тема 15. Первинні та вторинні методи наукових досліджень. 

Тема 16. Проблема вибору хронологічних рамок наукового дослідження. 

 

Тема 1. Наука як особливий вид діяльності. 

Тема 2. Наукова ідея та гіпотеза. 

Тема 3. Структура науки та її складові. 

Тема 4. Правила визначення об’єкту та предмету дослідження. 

Тема 5. Правила визначення актуальності теми в науковому дослідженні. 

Тема 6. Метоли наукових досліджень. Критерії вибору конкретних методів та підходів до їх 

використання в науковому дослідженні. 

Тема 7. Наближення теорії до практики наукового дослідження. 



Тема 8. Інформаційне забезпечення, систематизація, опрацювання та аналіз матеріалів 

наукового дослідження. 


