Завдання для самостійної роботи студентів з курсу МНДР
(дригентсько-хоровий відділ, магістратура, 1 курс) на період карантину 12.03 – 03.04.2020
1. Підготуватися до семінару №4 (Тема: Аналіз актуальності наукового дослідження).
a. Питання до семінару 1. Проаналізувати фрагмент наукового тексту, виявити логіку
обґрунтування актуальності дослідження. 2. Коротко обґрунтувати актуальність
власного дослідження, дотримуючись плану: а) значущість досліджуваного об’єкту;
б) новизна аспекту дослідження; в) висновок.
b. Матеріали для підготовки доступні на гугл-диску за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1kKxLfrJNUjYM5Pp34LOEY__ldDnfXQEu
Див. папку Семінари 2020, семінар №4
c. Семінар відбудеться 18.04 3 16.00 до 17.30 в форматі конференц-дзвінка Viber.
Бажаючих відповідати на семінарі прошу повідомити номери телефонів на
Svetlana.gomenuk@gmail.com не пізніше, ніж за годину до початку семінару.
d. Максимальна кількість балів: 3.
2. Підготуватися до семінару №5 (Тема: Опис структури наукового дослідження у вступі (на
основі плану).
a. Питання до семінару:
i. Проаналізувавши план наукового дослідження, описати його структуру в
тексті обсягом 7 – 15 речень. Зазначити:
 З скількох розділів складається дослідження?
 Яке спрямування має кожен з розділів (наприклад,
джерелознавчий, історичний, теоретичний, практичний,
аналітичний тощо)?
 Як називається кожен з розділів?
 З скількох підрозділів складається кожен розділ, про що йдеться
в кожному з них?
 Про що йдеться у висновках (орієнтовно)?
 Якщо наявні додатки, то що саме долучається?
ii. Дотримуючись подібного плану, описати власну роботу.
b. Матеріали для підготовки доступні на гугл-диску за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1kKxLfrJNUjYM5Pp34LOEY__ldDnfXQEu
Див. папку Семінари 2020, семінар №5
c. Семінар відбудеться 25.04 3 16.00 до 17.30 в форматі конференц-дзвінка Viber.
Бажаючих відповідати на семінарі прошу повідомити номери телефонів на
Svetlana.gomenuk@gmail.com не пізніше, ніж за годину до початку семінару.
d. Максимальна кількість балів: 5.
3. Підготувати письмову Практичну роботу №2.
a. Матеріали для підготовки письмової роботи доступні на гугл-диску за посиланням
https://drive.google.com/open?id=1kKxLfrJNUjYM5Pp34LOEY__ldDnfXQEu
Див. папку Рекомендації до виконання практичних робіт, файл Рекомендації до
виконання практичних робіт-2. Зразок Практичної роботи 2 знаходиться в папці
Зразки практичних робіт.
b. Готову практичну роботу №2 слід надіслати на Svetlana.gomenuk@gmail.com до
25.03.20 включно. Роботи, що надійшли пізніше, не розглядатимуться.
c. Максимальна кількість балів за практичну роботу №2: 15.

