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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою навчальної дисципліни «Науково-дослідницька практика» є розвиток у студентів здібності 

самостійного здійснення науково-дослідної роботи, формування системного підходу до професійної 

діяльності та основних уявлень про специфіку її різних видів; створення умов для формування здібностей 

до науково-дослідної діяльності магістрантів; формування уявлень про науково-дослідну етику та 

професійну культуру, здатності до самостійної роботи, самоаналізу і самооцінки  

результатів власної діяльності. 

Завданнями навчальної дисципліни «Науково-дослідницька практика» є: 

 формування умінь використовувати сучасні технології збору інформації,  
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обробки та інтерпретації отриманих даних, володіння сучасними методами досліджень; 

 формування умінь формулювання методологічного апарату дослідження; 

 формування навичок оформлення результатів дослідження у наукову статтю чи тези доповіді на 

конференції; 

 підготовка студентів до виступу на науковому заході з доповіддю за темою кваліфікаційної роботи; 

 формування цілісної наукової картини своєї професійної діяльності; 

 розвиток професійних здібностей і формування творчого мислення у науковій діяльності; 

 вивчення та застосування на практиці методології наукових досліджень; 

 вивчення новітніх інформаційних технологій, що дозволяють розширити знання; 

 набуття навичок у постановці конкретних цілей і завдань наукового дослідження, в оцінці 

актуальності проблеми дослідження, визначенні об’єкта і предмета дослідження; 

 набуття навичок формулювання чітких висновків, як за окремими аспектам наукової проблеми, так і 

з дослідження в цілому; 

 набуття навичок в об'єктивній оцінці наукової та практичної значущості результатів виконаного 

дослідження; 

 набуття досвіду логічного викладу результатів дослідження в письмовій формі, публічного захисту 

результатів, оформлення звіту про проходження практики; 

 удосконалення умінь і навичок самостійної науково-дослідної діяльності магістранта. 

Науково-дослідницька практика магістрантів має на меті розширення професійних знань, 

отриманих ними в процесі навчання, і формування практичних навичок ведення самостійної наукової 

роботи. 

Науково-дослідницька практика магістрантів проводиться з метою збору, аналізу та узагальнення 

актуальної наукової проблеми, наукового матеріалу, розробки оригінальних наукових ідей для підготовки 

випускної кваліфікаційної роботи, отримання навичок самостійної науково-дослідної роботи, практичної 

участі в науково-дослідній роботі. 

 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 

4 
Рік підготовки – ІІ 

Кількість кредитів ECTS 

– 4 
Рік підготовки – ІІ 

Модулів – 1 Семестр – ІІІ Модулів – 1 Семестр – ІІІ 

Змістових модулів – 2 Лекції –  Змістових модулів – 3 Лекції –  

Загальна кількість годин – 

120 

Практичні –  Загальна кількість годин 

– 120 

Практичні –  

Індивідуальні –  Індивідуальні –  
Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 30 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 30 

Самостійна робота – 

120 

Самостійна робота 

– 120 

Форма контролю – 

диф. залік 3 сем. 

Форма контролю – 

диф. залік 3 сем. 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі  і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження 

або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
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ЗК6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК4. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

СК7. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення 

синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва роботою і / або участі 

у складі творчої групи в процесі його підготовки. 

СК11. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та 

науковою спільнотою та громадськістю в галузі сценічного мистецтва та 

виробництва, до взаємодії із представниками інших творчих професій в т.ч. і на 

міжнародному рівні. 

СК14. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід 

різноманітними шляхами та засобами. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР02. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

ПР03. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати власне 

мовлення (письмове та усне). 

ПР06. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, критично 

оцінювати власну діяльність та її результати. 

ПР07. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації та дії в 

її умовах. 

ПР09. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання. 

ПР16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.  

ПР21. Володіти навичками наукового опрацювання літератури (включаючи оформлення бібліографії, 

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

використання інформації. 

ПР23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності.  

ПР25. Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проектів, спрямованих на популяризацію 

історичних досягнень українського й світового сценічного мистецтва, пропагувати високохудожні 

витвори сучасного мистецтва. 

ПР26. Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою 

спільнотою та громадськістю щодо питань сценічного мистецтва. 

ПР27. Вміти передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними шляхами та 

засобами. Самостійно розробляти педагогічні методики викладання фахових дисциплін (відповідно 

спеціалізації) (практичну і теоретичну їх складові). 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з навчальної дисципліни «Науково-дослідницька практика»: словесні 

(бесіда, пояснення), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні, творчий частково-пошуковий, методи 

самостійної роботи (підготовка завдань, робота над вивченим матеріалом), методи контролю і 

самоконтролю, методи перевірки знань на практиці. Технічні засоби: ПК, платфома Google Classroom. 

Усі види діяльності студента-практиканта в період практики оцінюються науковим керівником. 

Підсумковий контроль здійснюється під час звітування (захисту роботи) студентом, що відбувається по 

закінченні практики. 

Керівник науково-дослідницької практики контролює і забезпечує проведення всіх 

організаційних заходів перед початком проходження практики студентом: 

• проводить інструктаж про порядок проходження практики та інструктаж з охорони праці; 

• інформує студентів про систему звітності за практику; 

• контролює забезпечення необхідних умов праці студентів; 

• приймає захист з практики у складі комісії. 

Виконання кожного розділу практики завіряється підписом керівників практики. По закінченню 

практики науковий керівник готує відгук на виконання студентом програми практики. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 

В
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о
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ек
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Ін
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і 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. МІСЦЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРАНТА 

Тема 1. Основні принципи ведення наукової 

діяльності, вимоги до наукового продукту 
40    40 40    40 

Тема 2. Апробація результатів 

магістерського дослідження: участь у 

наукових заходах, наукові публікації 

40    40 40    40 

Разом за змістовим модулем 1 80    80 80    80 

Змістовий модуль 2. Звітність за практику  

«Науково-дослідницька діяльність» 

Тема 3. Звітна документація практики 

«Науково-дослідницька діяльність». 
20 

 
  20 20    20 

Тема 4. Прилюдний захист результатів 

практики 
20 

 
  20 20    20 

Разом за змістовим модулем 2 40    40 40    40 

Всього за курс 120    120 120    120 
 

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 0-34 F 

 

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 екзамену (диференційованого заліку). 
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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. 

Додаткові бали нараховуються магістранту, якщо:  

- наукова стаття опублікована в зарубіжному науковому журналі або вийшла друком у вітчизняному 

виданні, але іноземною мовою; 

- наукова стаття (тези доповіді) наявні в науково-метричних базах.  
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

90-100 (А) 

Здобувач освіти демонструє впевнене знання вивченого матеріалу та його бездоганне 

виконання, виявляє особливі творчі здібності, вміє використовувати набуті знання і 

вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває власні здібності. Демонструє відмінні знання 

спеціальної термінології та застосовує їх у практичній діяльності. 

Добре 

80 – 89 (В) 

74 – 79 (С) 

Здобувач демонструє впевнене знання вивченого матеріалу та його виконання з 

незначними помилками, які не впливають на загальний результат. Намагається 

дотримуватись дисципліни та порядку. Демонструє добрі знання зі спеціальної  

термінології. 

Задовільно 

66 – 73 (D) 

60-65 (E)  

Здобувач демонструє задовільне знання вивченого матеріалу та його виконання з 

окремими помилками; непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають невпевненість або відсутність стабільних знань;. Періодично порушує 

календарні терміни здачі матеріалів. Демонструє слабкі знання зі спеціальної 

термінології. 

Незадовільно 

35-59 (FX) 

1-34 (F) 

Здобувач демонструє фрагментарні, поверхневі знання (менше половини) при 

незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та 

навички; під час відповіді допускаються суттєвих помилок. Не дотримується термінів 

здачі виконаних робіт.  
 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Білоусова, Т. (2006). Основи наукових досліджень: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. Ун-т. Київ : Кондор. 

2. Колесиков. О. (2011). Основи наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури. 

3. Методологія та організація наукових досліджень (2008). Донецьк : Системні технології.  

4. Мортук. В. (2005). Основи наукових досліджень : тексти лекцій. Дрогобич : Вимір. 

5. Тушева, В. (2014). Основи наукових досліджень. Харків: «Федорко». 

6. Цюцюра, С. (2004). Методологія, методика та інформаційні технології наукових досліджень. Київ: 

Київський національний ун-т. будівництва і архітектури. 

7. Чорненький, Я. (2006). Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи 

студентів. Київ: Професіонал. 

8. Шейко, В. (2006). Організація і методика науково-дослідної діяльності. Київ: Знання. 

9. Шишка, Р. (2007). Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних 

робіт. Харків: Еспада. 

 

Допоміжна 

1. Вовканич, С. (2006). Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку. Львів : 

ІРД НАН України. 

2. Довідник здобувача наукового ступеня (2004). Київ: Ред. «Бюл. Вищої атестат. коміс. України»; Вид-

во «Толока». 

3. Основи наукових досліджень: Організація наукових досліджень: Конспект лекцій (2007). Уклад. Н.І. 

Бурау. Київ: НТУУ «КПІ». 
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4. Черкасов В.Ф. Основи наукових досліджень у музичноосвітній галузі: Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. 

Винниченка, Харків : ФОП Озеров, 2017. 316 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Електронна бібліотека «Культура України»: http://elib.nplu.org/    

2. Електронний каталог НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського https://opac.kpi.ua/F?RN=660892077%20 

3. Електронний каталог Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: 

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

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Національна історична бібліотека України: www.nibu.kiev.ua/  

6. Основи наукових досліджень: https://bdpu.org.ua/wp-

content/uploads/2020/03/VK_1_Osnovy_naukovykh_doslidzhen-_2016-1.pdf  

7. Оформление списка литературы в международном стиле APA:  

https://galacticamedia.com/files/APA.pdf 

8. Репозитарій КМАЕЦМ: https://kmaecm.edu.ua/naukovyj-repozytarij 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом цього курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання завдання 

в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-лайн 

або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в межах теми, 

даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі практичні 

мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження 

робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення. 

 


