
Науково-дослідницька практика 

 

Семестр:  

третій. 

Обсяг:  

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), 4 тижні. 

Результати практики:  

- закріплення й поглиблення спеціальних фахових знань, отриманих студентами протягом навчання в 

магістратурі; 

- практична підготовка магістрів до організації і проведення різноманітних форм науково-дослідницької 

роботи у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації та наукових установах; 

- ознайомлення з методами та засобами наукових досліджень у галузі історії; 

- проведення наукових досліджень за темою магістерських робіт з використанням сучасного теоретико-

методологічного інструментарію; 

- підготовка до друку наукової статті або тез для доповіді на конференцію чи семінар за результатами 

виконання завдань дослідження. 

 

Місце проходження:  

базами проходження асистентської практики магістрів є відповідні кафедри історичного факультету 

університету. 

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

науково-дослідницька практика магістрів історичного факультету проводиться після вивчення усіх фахових 

дисциплін. 

 

Зміст практики:  

Проходження практики передбачає: 

- Вивчення науково-дослідницької діяльності кафедр історичного факультету, зокрема аналіз роботи 

професорсько-викладацького складу,  ознайомлення з напрямками та результатами їхньої наукової 

діяльності. 

- Проведення науково-дослідницької роботи згідно із погодженим з керівником практики 

індивідуальним планом. 

- Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, які проводяться за планами роботи кафедр 

історичного факультету. 

 Зміст практики у контексті здійснення наукового дослідження складає наступне: 

1. Здійснити пошукову діяльність за темою магістерської роботи в інформаційних системах 

бібліотек. 

2. Вивчити теорію та історію проблеми в науковій літературі. Визначити об’єкт та мету наукового 

дослідження. 

3. Ознайомитися з джерельними матеріалами за темою науково-дослідницької роботи. 

3. Скласти перелік наукової літератури та джерельних матеріалів за обраною темою. 

4. Детально проаналізувати зібрану інформацію з метою корекції робочої гіпотези та узагальнення 

результатів дослідження. 

5. На підставі зібраного матеріалу розробити структуру та основні тези наукової статті (доповіді).  

7. Підготувати наукову статтю (доповідь) для її рецензування науковим керівником та подальшого 

оприлюднення. 
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Методи і критерії оцінювання:  

– 100-бальна шкала оцінювання. 

Оцінка з науково-дослідницької практики за видами діяльності магістра розподіляється так: 

індивідуальне завдання – 90 балів; 

участь у науково-практичних конференціях чи семінарах – 10 балів. 

– форма підсумкового контролю: диференційований залік. 

 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедри: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, нової та новітньої історії України, всесвітньої 

історії. 

 


