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Опис курсу
Міждисциплінарна курсова робота – самостійне дослідження, присвячене
актуальним питанням менеджменту соціокультурної діяльності, одна із найважливіших
форм навчально-дослідної роботи і підготовки майбутніх фахівців до практичної
діяльності. Це один із видів навчальної роботи, в якій студенти повною мірою
виявляють і розвивають свої творчі здібності, здатність до аналітичного мислення,
виконуючи обрану тему для дослідження.
Мета курсу: систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, їх
застосування для вирішення науково-прикладного завдання, яке потребує інноваційної
діяльності відповідно до вимог ОПП«Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі
знань «Культура і мистецтво».
Структура курсу
✓
робота над бібліографією – користування каталогами та науковою
літературою, статистичними й інструктивними матеріалами;
✓
структуризація змісту роботи;
✓
визначення мети та завдань дослідження;
✓
розробка методики та виклад матеріалів курсової роботи;
✓
формулювання висновків;
✓
оформлення списку використаних джерел;
✓
редакційне
оформлення
курсової
роботи
відповідно
до
загальновстановлених вимог.

Пререквізити.
Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП
«Менеджмент соціокультурної діяльності».
Постреквізити. Можливістьздійснення подальшої науково-дослідної роботи за
спеціальністю.
Результати навчання:
Студенти демонструють уміння відстежувати тенденції розвитку предметної
сфери шляхом бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів;
застосовують знання та практичні навички аналізу відповідних нормативних
документів, чинних стандартів і технічних умов, що регулюють функціонування
соціокультурної сфери. Студенти використовують на практиці фаховий науковотермінологічний апарат, вміють представляти підсумки виконаної роботи у вигляді
міждисциплінарної курсової роботи, оформленої відповідно до наявних вимог, із
залученням сучасних засобів редагування і друку; презентують і відстоюють власну
думку щодо проведеного дослідження.
Інформація про дисципліну
Ступінь вищої освіти
Спеціальність

Магістр
галузь знань «Культура і мистецтво»,
спеціальність «Менеджмент соціокультурної
діяльності»
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Рекомендовані джерела інформації
1.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання
[Текст]: ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. − Вид. офіц. − Введ. з
01.07.2016. − К. : УкрНДНЦ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).
2.
Етичний кодекс ученого України [Текст] [проект]. К. : Видавничий
дім «Академперіодика» НАН України, 2009. 16 с.
3.
Основи наукового мовлення [Текст]: навч.-метод. посіб. / уклад. :
О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької,
Р. І. Ленди. − К. : НАДУ, 2012. 48 с.
4.
Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й
оцінювання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого
бакалаврського і другого магістерського рівнів / за ред. доц. М.І. Шинкарика. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 60 с.
5.
Мокін, Б. І. Методологія та організація наукових досліджень :
навчальний посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с.
6.
Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований: Учебное
пособие. К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. 110с.
7.
Наука і цінностілюдськогобуття: колект. монографія / Альчук М. П.
та ін.; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. Львів: ЛНУ
ім.І.Франка, 2015. 451 с.
Система оцінювання та вимоги.
Перелік документів, необхідних для виконання та захисту міждисциплінарної
курсової роботи, поданий у методичних вказівках до виконання міждисциплінарної
курсової роботи. Роботи, переписані з літературних джерел, нормативних
документів, неопрацьовані і неоформлені належним чином, виконані шляхом
запозичення ідей інших авторів без посилання на використані джерела, до захисту не
допускаються.
Підсумкове оцінювання
Підсумкова оцінка за курс виставляється з урахуванням питомої ваги кожної
складової залікового кредиту
Види оцінювання

% від оцінки

Підготовка тексту роботи

60

Захист роботи

40
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Шкала оцінювання студентів:
Бали

За національною шкалою

A

90-100

відмінно

B

85-89

дуже добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного
складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

ECTS

4

