
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Методологія наукових досліджень у галузі мистецької освіти 
Тип дисципліни:  
нормативна. 
Семестр:  
перший. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції –
16, практичні –16. 
Лектор:  
Костюк Л.Б., кандидат філософських наук, доцент.  
Результати навчання:  
знати: 

 роль науки і наукових досліджень у сучасному світі;  
 специфіку науково-дослідної діяльності;  
 види та ознаки наукових досліджень;  
 характеристику загальної методології наукових розробок; 

 методику підготовки й оформлення публікації.  
уміти: 

 застосовувати технології виконання наукового дослідження;  
 здійснювати оформлення результатів науково-дослідних робіт, бібліографічного апарату наукових 

досліджень;  
 володіти технологіями пошуку інформації у процесі наукової роботи; 
 володіти технікою написання тексту;  

 здійснювати написання наукових статей, доповідей, повідомлень. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
Композиція та постановка танцю у роботі балетмейстера 
Філософія культури і мистецтва. 
Зміст навчальної дисципліни:  
Наука й наукові дослідження в сучасному світі. Технологія наукових досліджень. Бібліографічний 
апарат наукових досліджень. Робота над написанням наукових статей, наукових доповідей і 
повідомлень. Реферати та кваліфікаційна робота. Види науково-дослідної роботи студентів.  
Рекомендована література:  
основна 
1. Дротенко В.І. Історія української науки: навчальний посібник / Валентина Дротенко.   – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2006. – 76 с. 
2. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень [Текст]: Навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л.М. 

Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.  
3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, 

аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 
4. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] / В. М. Шейко, Н. М. 

Кушнаренко: Підручник для студентів вищих навч. закладів. – X.: ХДАК, 1998. – 288 с. 
допоміжна 
5. Дудченко А. А. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. пособие / А. А. Дудченко. – К.: Т-во 

«Знання», КОО, 2000. – 114 с.  

Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
- поточний контроль: обговорення тем на семінарських заняттях, виконанням 
індивідуального завдання, співбесідою з лектором, контрольною роботою; 
- підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  
культурології та мистецької освіти. 


	Опис окремої одиниці освітньої програми 



