
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА МИСТЕЦЬКОГО 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

Мета: актуалізувати дослідницький досвід викладачів, розширити їх 

наукознавчі уявлення, створити підгрунтя для наукового аналізу, апробації  

творчих педагогічних ідей та авторського методичного забезпечення 

освітньої діяльності, підтримувати наукове середовище закладу, підвищити 

якісні та кількісні показники друкованих праць фахівців мистецької освіти 

Форми проведення занять: інтерактивна лекція, бесіда, семінар, тренінг, 

групова та індивідуальна консультація, програмована самостійна робота, 

практичне завдання, творчий проект. 

Зміст курсу 

Тема 1. Науково-дослідна складова діяльності викладача вищої школи. 

Спеціальні та науково-педагогічні дослідження, їх зв’язок із мистецькою 

творчою та освітньою діяльністю. Проектні дослідження.  

Наукова ідея і концепція. Вибір та проблематизація теми. Наукова 

проблема і дослідні задачі. Логічні закони і правила у науковій творчості. 

Наукова теорія.  
 

Тема 2. Методи дослідження – загальнонаукові та спеціальні. 

Особливості застосування окремих загальнонаукових методів: аналізу, 

синтезу, абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції, аналогії, 

моделювання, класифікації. Якісна і кількісна характеристика. Системний та 

синергетичний аналіз. Практичні поради та вправи. 

Тема 3 Програма дослідження. Мета, завдання, визначення об’єкту і 

предмету. Встановлення вихідних фактів та теоретичних положень. 

Визначення необхідного результату і прогнозування. Теорія та історія 

питання. Вивчення досвіду попередників - теоретиків і практиків. Розробка 

інструментарію. Гіпотеза, міркування і доведення. Моделювання. Проміжні 

результати. Констатувальний та формувальний експеримент. Формулювання 

висновків. Практичні поради та вправи. 

Тема 4. Категорія актуальності. Її діалектика, види, способи визначення 

і формулювання. Понятійний апарат дослідження. Робота з довідниками. 

Реферування, анотування, рецензування наукових праць. Огляди наукових 

джерел. Наукові звіти. Практичні поради та вправи. 



Тема 5. Академічна доброчесність в сучасній науці. Наукова етика та її 

значення. Види плагіату та засоби боротьби з ним. Профіль науковця в 

Інтернеті. Авторські ідентифікатори: ORCID, Scopus ID, ResearcherID. 

Профіль автора та організації у Scopus та Web of Science. Publons як ресурс для 

авторів та рецензентів. Google Scholar: можливості, налаштування, недоліки. 

Research Gate. Універсальна десяткова класифікація документів. Практичні 

поради та вправи. 

Тема 6..Апробація та оприлюднення результатів досліджень. Доповідь, 

презентація, публікація. Наукові фахові збірки. Наукова фахова періодика. 

Публічний захист наукових результатів. Наукова дискусія.  

Наукові та навчально-наукові тексти різних жанрів: монографія, звіт, 

наукова стаття, анотація, рецензія, реферат, науковий огляд, відзив, курсова 

робота, дипломна (магістерська) робота, дисертація.  

Практичні поради та вправи. 

Тема 7. Мова наукового дослідження. Стиль наукових публікацій 

(особливості оформлення аналізу джерел, цитати та посилання, послідовність 

викладу, метатекстові оператори у доведеннях, довідковий апарат, додатки). 

Підготовка тез, наукової статті. Практичні поради та вправи. 

Тема 8. Наукова риторика: традиції, канони, прийоми, труднощі, типові 

помилки та засоби їх усунення. Залучення та утримання уваги, започаткування 

та ведення дискусії. Підготовка доповіді. Практичні поради та вправи. 

Передбачена індивідуальна робота з підготовки науково-методичного 

повідомлення та статті на його основі. 

 
 


