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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Чаус Андрій Денисович – кандидат філософськи наук, доцент кафедри. Стаж роботи у вищих 

навчальних 

закладах IV рівня акредитації складає 16 років. У 2008 році  захистив  кандидатську дисертацію на 

тему: «Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну» при відділі філософської антропології 

Інституту  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 

У 2010 році пройшов курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі 

філософії при Інституті  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 

У 2011 році видав навчальний посібник з грифом МОН “Українська культура у вимірах постмодерну” 

у співавторстві з  Вячеславовою О.А. 

У 2013-2014 рр  навчався на курсах “Дистанційне навчання в системі Moodle” при 

Східноукраїнському національному університеті імені В.Даля та отримав диплом про підвищення 

кваліфікації державного зразка.  

У 2017 році  пройшов курси тематичного удосконалення “Інноваційні компоненти у педагогічній 

діяльності викладача вищої школи” при НМАПО імені П.Л. Шупика. 

У 2019 році  пройшов  курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі 

філософії при Інституті  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 

Лекційні та семінарські заняття  доцента Чауса А.Д. проходять на належному науково-теоретичному 

рівні із застосуванням інноваційних підходів у навчанні та використанням інформаційних технологій. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Головна мета: навчальної дисципліни є набуття студентами компетентності системного бачення ролі 

і місця науки у сучасному суспільстві, організації науково-дослідної роботи в Україні; компетентності в 

методах і методиках наукового дослідження; компетентності у виконанні навчально-дослідних та науково-

дослідних робіт; компетентності в роботі з науковою літературою й інформаційними ресурсами, 

необхідними при проведенні наукових досліджень. 

та завдання дисципліни «Методологія мистецьких наукових досліджень»:  

 забезпечити чітке розуміння студентами магістратури поняття про наукову діяльність; 

 засвоїти понятійно-термінологічний апарат наукової діяльності; 

 ознайомити зі станом наукової діяльності в Україні та світі;  

 ознайомити з електронними та Інтернет-ресурсами інформації; 

 засвоїти систему роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації; 
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 охарактеризувати основні види наукових робіт: тези, наукова стаття, доповідь, монографія, 

дисертація; 

 вивчити порядок оформлення наукового дослідження 

 розкрити особливості теорії як результату наукового пізнання світу та експериментальних методів 

дослідження явищ; 

 сформулювати вимоги до проведення наукового дослідження певної проблеми. 

Теоретична частина курсу базується на цілісному викладі основних понять методології науки та  її 

функцій у сучасному суспільстві. Водночас програмою передбачено ознайомлення студентів із наявною 

різноманітністю сучасних наукових методологічних підходів з метою розкриття повного арсеналу наявного 

концептуального базису знань. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 1 Семестр – 1 Модулів – 1 Семестр – 2 

Змістових модулів – 2 
Лекції – 16 год 

Змістових модулів – 2 Лекції – 4 год 

Загальна кількість 

годин – 90 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – 2 год 
Практичні – 14 год 

Індивідуальні – Індивідуальні –  
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Самостійна робота – 60 

год 

Самостійна робота – 

84 год 

Форма контролю – 

1екзамен 

Форма контролю – 1 

екзамен 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Методологія мистецьких наукових досліджень» у майбутніх 

студентів формуються наступні компетентності: 

1. 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ( відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерсь-

кий рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура та мистецтво», спеціаль-

ність: 025 «Музичне мистецтво». 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

9. Здатність працювати автономно. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої 

власні художні концепції. 
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5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, 

педагогічної інтерпретації. 

7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або 

оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних 

виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням 

можливостей радіо, телебачення, Інтернету. 

8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного 

матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню 

інтерпретацію) під час публічного виступу. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 

6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції 

музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 

9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проєктами, зокрема, їх планування та ресурсне 

забезпечення. 

10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та 

оцінювати ризики. 

У процесі вивчення дисципліни «Методологія мистецьких наукових досліджень» у майбутніх 

студентів формуються наступні компетентності: 

2. 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до ОПП Сценічне мистецтво) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого 

колективу складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у 

галузі сценічного мистецтва, або у процесі навчання із залученням 

творчих, матеріально-технічних та інших ресурсів та 

застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, 

театрознавства, циркознавства, режисури та педагогіки вищої 

школи. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмо-

во. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних техно-

логій. 

9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

14. Здатність до комплексного розв’язання складних професійних 

проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому 

переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та 

професійної практики (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

18. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання 

фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів. 

19. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі проектування та реалізації художньої ідеї, 

осмислення творчого результату. 

23. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 

складних ідей у творчо-виробничій  сценічній діяльності. 

27. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та 

практичний досвід різноманітними шляхами та засобами (через 

формально-технічні та художні засоби з виконавського мистецтва 

(за жанрами)). 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній 

діяльності. 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку 

сценічного мистецтва (цирк, естрада, театр, режисура), осмислювати тенденції сучасних культурно-

мистецьких процесів. 

21. Володіти навичками наукового опрацювання літератури (включаючи оформлення бібліографії, 

правила цитування тощо), вміти застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору, 

систематизації та використання інформації. 

23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній 

діяльності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Методологія мистецьких наукових досліджень» є лекційні 

заняття (16 годин), практичні заняття (14 годин), самостійна робота студента (60 годин). 

Методи навчання з дисципліни «Методологія мистецьких наукових досліджень»:  

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей);  

 дослідницький;  

 репродуктивний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 робота з підручником. 

 самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність 

Тема 1. Об’єкт, предмет, зміст, завдання та 

структура курсу. Поняття про науку як форму 

суспільної свідомості 

10 4   8 10    10 

Тема 2. Особливості пошуку, систематизації та 

використання інформації в Інтернет. 
12  2  8 12    12 

Тема 3. Наукова організація дослідження. 12 4   8 12    12 

Тема 4. Методологія і методи наукового 

дослідження. 
16 4 4  8 14 2 2  10 

Тема 5. Організація наукової роботи студентів 

магістратури 
8  4  4 10    10 

Разом за змістовим модулем 1 58 12 10 0 36 58 2 2  54 
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Змістовий модуль 2. Мистецтвознавство в системі наукового знання 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади 

дослідження мистецтва 
10 2   6 12 2   10 

Тема 2. Музико/сцено-знавство як об’єкт 

наукового дослідження 
10  2  8 10    10 

Тема 3. Особливості досліджень у музико/сцено-

знавстві 
12  2  10 10    10 

Разом за змістовим модулем 2 32 2 4  24 32 0 0 0 30 

Усього годин 90 14 14 0 60 90 2 0 0 84 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума 

балів  
Оцінка ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 

(постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку) 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = 

результат заліку 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
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1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. Київ: АБУ, 2002. 480 с. 

2. Барна Н. В., Ісаєв В. Д., Лугуценко Т. В. Філософія наукового пізнання: навч. посіб.  

Луганськ, 2010. 174 с. 

3. Давидов М. А. Виконавське музикознавство. Енциклопедичний довідник. Луцьк : ВАТ «Волин-

ська обласна друкарня», 2010. 400 с. 

4. Корягін М. В., Чік М. Ю. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Алерта, 2014. 620 с. 

5. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисенко В.О. Основи наукових досліджень. Київ: КНТЕУ, 

2001. 186 с. 

6. Польська І. І. Методологічна проблематика в сучасному музикознавстві. Культура України: зб. 

наук. пр. Харків, 2014. Вип. 46. С. 267–275. 

7. Рач В. А., Ігнатова О. В., Борзенко-Мірошніченко А. Ю. Методологія системного підходу та 

наукових досліджень: підручник. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. 251 с. 

8. Семашко О. М. Соціологія мистецтва : навч. посіб. 2-е вид., випр. і допов. Львів: Магнолія 

плюс, вид. СПД ФО В. М. Піча, 2006. 243 с. 

9. Шейко В. М. Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства: навч. посіб. / В. М. 

Шейко, Ю. П. Богуцький, Н. М. Кушнаренко. Харків: ХДАК, 2016. 330 с. 

10. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В. М. 

Шейко, Н. М. Кушнаренко. 7-ме вид., стер. Київ: Знання, 2011. 310 с. 

 

Допоміжна: 

1. Антонюк О. В. Методологічні засади культурології як науки: проблеми становлення та розвит-

ку. Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 2008. № 1. C. 17–28 

2. Маркова О. М. Музична культурологія у системі сучасного гуманітарного знання. Культуроло-

гія. Філологія. Музикознавство. 2013. № 1. С. 145–149. 

3. Скринник-Миська Д. Методологічний дискурс у мистецтвознавстві: культурологічний аспект. 

Народознавчі зошити. 2012. № 1. С. 90–96.  

4. Сумарокова В. Виконавська школа як об’єкт дослідження: до визначення поняття. Наук. вісн. 

Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського: зб. ст. Київ, 2004. Вип. 40: Музикознавство, кн. 

10. С. 180–190. 

5. Яців Р. Методологічний інструментарій сучасного мистецтвознавства: від описовості до розк-

риття смислів. «А…Z art». 2009. № 1. С. 8–9. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Теоретичні засади науково-дослідницької діальності суб’юктів освітнього процесу університетів 

URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Teoriya_nauk-dosl-

diyaln_Univers_2015_174p_IBO_Mayboroda-Yaroshenko-Skiba.pdf 

2. Методологія наукових досліджень http://ism-lnu.podia.com.ua/wp-

content/vidannia/pidr/metod_nauk_dosl.pdf 

3. Основи методології та організації наукових досліджень 

https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org

_nayk_dosl.pdf 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у 

письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти першоджерел, 

оцінки позбавляються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському занятті читаєте з ксерокопії, Ваша 

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Teoriya_nauk-dosl-diyaln_Univers_2015_174p_IBO_Mayboroda-Yaroshenko-Skiba.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Teoriya_nauk-dosl-diyaln_Univers_2015_174p_IBO_Mayboroda-Yaroshenko-Skiba.pdf
http://ism-lnu.podia.com.ua/wp-content/vidannia/pidr/metod_nauk_dosl.pdf
http://ism-lnu.podia.com.ua/wp-content/vidannia/pidr/metod_nauk_dosl.pdf
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dosl.pdf
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dosl.pdf
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відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових контрольних роботах 

кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), 

потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняттях використовуються тільки з дозволу викладача. Використання 

мобільних пристроїв із позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


