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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і 

тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в темі листа обов’язково має бути зазначена 

назва дисципліни (скорочено — ОНД); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається; 

3) файли підписувати таким чином: прізвище_ завдання. Розширення: текст — docx, 

ілюстрації — jpeg, pdf. Роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту 

викладача.  

Можливе листування у Telegram тощо. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Знання «Історії зарубіжного мистецтва», «Історії українського мистецтва» 

відповідно до першого (бакалаврського) рівня. 

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

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

діяльності: підручник. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с. 

 

Методичні рекомендації 

Мельничук Л.Ю. Навчально-методичні рекомендації до написання контрольної роботи з 

курсу «Основи наукових досліджень» за спеціалізацією «Станковий живопис», «Станкова 

і монументальна скульптура», «Графіка», «Монументальний живопис» за спеціальністю 

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».   

mailto:ludmel11@ukr.net


 

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ  

Методфонд кафедри теорії і історії мистецтв 

 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Блокнот для конспекту, ручка. Комп’ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з 

можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: 

Microsoft Word. 

 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Метою викладання курсу «Основи наукових досліджень» – дати уявлення про 

функціонування науки, ознайомити майбутніх фахівців із методами наукового 

дослідження.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття студентами практичних 

навичок у пошуку та обробці наукової інформації, визначення вимог до написання 

навчально-дослідних робіт за обраною темою.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати : методи та методологію наукових досліджень, основну фахову 

термінологію, особливості усного виступу 

уміти : визначати актуальність обраної проблеми, визначати предмет та об’єкт 

дослідження, складати бібліографію та працювати з науковою літературою, 

аргументовано доповідати результати досліджень 

мати навички: аналізу наукового матеріалу, написання наукових текстів, 

наукового виступу, оформлення навчально-дослідних робіт 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Основи наукових досліджень» ознайомлює студентів із засобами 

проведення наукових досліджень, методологією написання науково-дослідницької роботи.  

Дисципліна вивчається студентами 4 року навчання за спеціалізацією «Станковий 

живопис», «Станкова і монументальна скульптура», «Графіка», «Монументальний 

живопис» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація». На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (30 год. 

аудиторної роботи – 16 лекційних і 14 семінарських занять і 60 год. самостійної роботи) 

для студентів денної форми навчання; 8 год. аудиторної роботи і 82 год. самостійної 

роботи для студентів заочної форми навчання / 3 кредита ECTS. 

 

Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ I 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 



Тема 1. Вступна лекція. Етапи наукового дослідження. Структура наукового 

дослідження. Особливості організації науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ. 

Науковий реферат. Методи і методологія наукового дослідження. 

Тема 2. Підготовчий етап науково-дослідної роботи. Вибір напряму наукового 

дослідження. Поняття про теоретичну і практичну новизну дослідження. Мета і завдання. 

Об’єкт та предмет наукового дослідження. Планування науково-дослідної роботи.  

Тема 3. Написання та оформлення наукових робіт. Виклад результатів 

дослідження. Структура навчально-дослідної роботи. Оформлення титульної сторінки та 

змісту. Вимоги до вступу та обгрунтування актуальності обраної теми. Написання 

розділів. Висновки. Оформлення списку використаних джерел та дотатків. 

Тема 4. Науковий стиль. Вимоги до стилю. Розповсюджені помилки. Редагування 

тексту.  

МОДУЛЬ II 

НАПИСАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ЗА ТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ 

РОБОТИ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ „БАКАЛАВР” 

Тема 5. Збір наукової інформації. Вибір теми. Обґрунтування актуальності теми. 

Збір аналогів та аналіз.  

Тема 6. Огляд літератури за темою дипломної роботи. Вивчення, аналіз та 

класифікація літератури.  

Тема 7. Робота над текстом пояснювальної записки. Розділи. Розділ наукового 

дослідження. Розділ аналогів. Розділ власних пошуків. Висновки. 

Оформлення додатків. 

Тема 8. Особливості захисту дипломної роботи. Усний виступ (промова) як 

основа репрезентації дипломного проекту. Логіка промови. Відповіді на запитання. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми розкриваються шляхом лекційних та практичних занять. Самостійна робота 

здобувача спрямована на виконання практичних завдань та закріплення лекційних тем. 

Зміст самостійної роботи складає пошук наукової інформації та її аналіз. Додаткових 

завдань для самостійної роботи не передбачено. 

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формою контролю є залік. Для отримання заліку необхідно пройти рубіжні етапи 

контролю у формі написання двох частин контрольної роботи.  

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Національна Бали ECTS Національна Бали ECTS 

відмінно 
90–100  

А 
задовільно 64–74 D 

 незадовільно 35–59 FX 

добре 
82–89 В незадовільно 

(повторне 

проходження) 
0–34 F 

75–81 С 

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 



Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як аспірантам, так і 

викладачу. У разі відрядження, хвороби викладач має перенести заняття на вільний день 

за попередньою узгодженістю або заняття може провести інший викладач кафедри. 

 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Відвідування лекційних занять є обов’язковим. Практичні заняття можуть бути 

використані для збирання інформації, фактологічного матеріалу для дослідження (робота 

в бібліотеці, відвідування музеїв, галерей, інтерв'ю з мистцями і т.ін.) за попереднього 

узгодження. 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності при 

написанні наукового контрольної роботи (реферату), а також у доповідях на конференції 

або публікаціях статті. Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-

akademichna-dobrochesnist-325783.html  

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/  

  

РОЗКЛАД КУРСУ 

Осінній  семестр   

Дата Тема 
Вид 

заняття 
Зміст Годин Рубіжний контроль Деталі 

3.09 1 Лекція  Вступна лекція. 

Етапи наукового 

дослідження.  

2   

10.09 1 Практи

чне 
заняття  

Структура наукового 

дослідження 

2 Вибір теми дослідження  Усне 

опитування 

17.09 1 Практи

чне 
заняття  

Структура наукового 

дослідження 

2 Написання змісту 

роботи 

Письмове 

завдання 

24.09 2 Лекція Підготовчий етап 

науково-дослідної 

роботи. 

2   

1.10 2 Практи

чне 
заняття  

Написання вступу 

наукового реферату 

2 Самостійна робота Самостійна 

робота 

8.10 2 Практи

чне 

заняття 

Написання вступу 

наукового реферату 

2 Написання вступу Письмове 

завдання 

15.10 3, 4 Лекція Написання та 

оформлення 

наукових робіт. 

Науковий стиль  

2   

22.10 3, 4 Практи

чне 

заняття 

Виклад результатів 

дослідження. 

Написання розділів 

2 Самостійна робота Самостійна 

робота 

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/


29.10 3, 4 Практи

чне 
заняття 

Виклад результатів 

дослідження. 

Написання розділів 

2 Виклад результатів 

дослідження  

Письмове 

завдання 

5.11 3, 4 Практи

чне 

заняття 

Висновки, 

бібліографія та 

додатки до наукового 

дослідження 

2 Написання висновків, 

списку використаних 

джерел, оформлення 

додатків 

Контрольна 

робота 

12.11 5,6 Лекція  Збір наукової 

інформації. Огляд 

літератури за темою 

дипломної роботи. 

2   

19.11 5,6 Практи

чне 

заняття 

Написання змісту 

пояснювальної 

записки. 

2 Самостійна робота  Усне 
опитування 

26.11 7,8 Лекція Робота над текстом 

пояснювальної 

записки. Особливості 

захисту дипломної 

роботи 

2   

3.11 7 Практи

чне 

заняття 

Робота над текстом 

пояснювальної 

записки.  

2 Самостійна робота Письмове 

завдання 

10.11 8 Практи

чне 
заняття 

Написання короткої 

промови. Підсумки 

курсу 

2 Контрольна робота  

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т Т5 Т6 Т7 Т8  

10 10 10 20  10 10 10 20 0-100 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Критерії оцінювання 

  

А Студент/ка в повному обсязі опанував матеріал теми. Текст 

реферату відзначається логічною композиційною побудовою, 

переконливістю аргументів щодо висловлених положень, 

чіткістю висновків; висловлено власні думки. 

В Студент/ка в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив 

декілька незначних помилок. Не всі аспекти отримали ретельного 

висвітлення, проте висловлені спостереження відзначаються 

самостійністю думки. Текст відзначається логічною 



побудовою, чіткістю висновків. 

С Студент/ка в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив 

значні помилки. Текст відзначається описовістю, разом з тим 

містить і певні самостійні спостереження. Висновки викладено 

не достатньо чітко. 

D Студент/ка не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота 

виконана на недостатньому рівні зі значними недоліками (малий 

обсяг, відсутність творчого підходу тощо). Текст тяжіє до переказу 

прочитаної літератури, відсутні як елементи аналізу, так і 

самостійні думки. Тема розкрита, але досить поверхово; 

основна думка не досить аргументована. Висновки являють 

собою загальні твердження. 

Е Студент/ка в недостатньому обсязі опанував матеріал теми, виконана 

робота має багато значних недоліків (недостатньо розкрита тема, 
малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної 

роботи тощо). 

 Пропуск рубіжного контролю 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

Передбачено додаткові бали за виступ на конференції (5) або публікацію статті за темою 

дослідження, виконані в межах дисципліни (5). Максимальна кількість балів: 10. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-

дослідної роботи: навч. посібник для студентів та викладачів вищих навч. закладів. 

– К.: Форум, 2000. – 271 с. 

2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с. 

3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукового дослідження. – 

К.: Кондор, 2003. – 2003. – 189 с. 

4. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований. 

– К.: Знание, 2002. – 114 с. 

5. Пілющенко В.Л. Наукові дослідження: організація, методологія, 

інформаційне забезпечення. – К.: Лібра, 2004. 343 с. 

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

дослідницької діяльності: підручник. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с. 

Допоміжна 

7. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. В помощь написания диссертации 

и рефератов: основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с. 

8. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підручник для бакалаврів, 

магістрантів, аспірантів. – К.: АБУ, 2002. – 479 с. 

9. Бут, Уэйн К. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов / 

авториз. пер. с англ. А. Станиславский. – М.: Флинта, 2004. – 357 с. 

10. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: учебник для студ. – 4-е изд., испр. – К.: 

Знання, 2003. – 459 с. 



11. Павлов В.І. Теоретико-методологічні засади застосування системного підходу у 

наукових дослідженнях: навчальний посібник. – Донецьк, ТОВ „Лебідь”, 2002. – 

282 с. 

12. Черемська О.С. Основи творення наукового тексту: конспект лекцій для 

студентів IV курсу всіх спецільностей всіх форм навчання. – Харків: вид. ХНЕУ, 

2006. – 56 с. 
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