ОНДР_укр 1
Стронько Борислав Юрійович
Кафедра теорії та історії музичного виконавства
Плани, питання та література для дистанційних занять з
ОНДР
Група: IV курс, студенти фортепіано, орк. 2 гр., народні.

3 квітня, п’ятниця
ОНДР, група піаністів та духовиків
Тема заняття:
Магістерська робота
Статус магістерської роботи як навчально-наукової. Вимоги до магістранта,
його праці, актуальності, новизни.
Порядок роботи: вибір теми, вступ до магістратури,затвердження теми та
керівника. Попередній та остаточний захист.
Типова структура магістерської та її складові.
Вимоги до оформлення структурних елементів.

Література:
1. Ніколаєва Л.М. Основи науково-дослідницької роботи: Навч. посібник. – Львів:
Сполом, 2003. [с. 55-60]
2. Шейко В.М. Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької
діяльності: Підручник для вузів / Міністерство культури і мистецтв України; Харківськ.
держ. академ. культури.-Харків, 1998. [с. 112-130]

Запитання до теми:
1) Якими є вимоги до вмінь та знань магістранта?
2) З чого починається робота над магістерською?
3) Якими є повноваження та функції керівника магістерської роботи?
4) Перерахувати основні складові магістерської, відмітити необхідні та

факультативні
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10 квітня, п’ятниця
Тема заняття:
Контрольна модульна робота №1
Питання для письмової відповіді

1. Наукові методи (класифікація).
2. Основні види наукових праць (реферат, стаття, анотація та ін.)
3. Магістерська робота: структура та оформлення.
E-mail викладача для надсилання робот:
stronkob@gmail.com
телефон для висилання робот через Telegram, WhatsApp, Viber:
+380939508736
Література:
3. Основи науково-дослідницької роботи. Програма для виконавських спеціальностей
вищих навчальних музичних закладів / Авт.-сост. Л.М.Николаєва. – К., 2003. [с. 13-44]
4. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений. – М.: Юнити, 1999. [с. 15-23]

17 квітня, п’ятниця
Тема заняття
Науковий стиль української мови
Різновиди наукового стилю української мови:
1. власне науковий,

ОНДР_укр 3
2. науково-навчальний,
3. науково-популярний,
4. науково-публіцистичний.
Науковий текст - спосіб репрезентації наукової інформації, результат
наукового дослідження.
Структура наукового тексту
1. Вступна частина, у якій окреслюють проблему, мету і завдання, гіпотези і
методи дослідження.
2. Дослідна частина тексту описує дослідження і його результати.
3.Висновкова частина тексту регламентує висновки і рекомендації для
проведення подальших наукових досліджень.
Загальні вимоги до наукового тексту: інформативність, доказовість, чіткий
логічний зв'язок між твердженнями, об’єктивність,уникання суб’єктивних та
упереджених моментів, точність вислову, вживання спеціальної термінології
та позначок
Література:
1. Ніколаєва Л.М. Основи науково-дослідницької роботи: Навч. посібник. – Львів:
Сполом, 2003. [с. 55-61]
2. Шейко В.М. Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької
діяльності: Підручник для вузів / Міністерство культури і мистецтв України;
Харківськ. держ. академ. культури.-Харків, 1998 [с. 42-56]
3. Арешенков Ю.О. Стилістика української мови: Конспект лекцій та плани занять.
– 3-є вид. – Кривий Ріг: КрДПУ, 2007. [с. 20-36]

Запитання до теми:
1) На які сенсові частини має поділятись науковий текст?
2) Якими є основні функції наукового тексту?
3) Назвати основні особливості викладу наукового тексту

24 квітня, п’ятниця
Тема заняття
Організація праці дослідника
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Взаємозв’язок між раціональною організацією праці та її ефективністю.
Умови, сприятливі для проведення наукового дослідження:
 вміння знаходити необхідну інформацію у бібліотеках, фонотеках,
електронних носіях, Інтернеті;
 навички фіксації та обробки накопиченої інформації;
 наявність технічних засобів (комп’ютер, аудіо-, відео-програвачі),
володіння ними;
 раціональна організація робочого часу та робочого місця;
 володіння навичками ведення особистої картотеки чи електронного
каталогу файлів, створення архіву;
 дотримання принципів режиму і гігієни розумової праці;
 раціональне планування етапів дослідження: вибір напрямку
дослідження, об'єкта, предмета і теми дослідження, пошуки
джерел інформації, опрацювання матеріалів, що знайдено,
оформлення наслідків дослідження в процесі написання наукової
роботи.
Переваги використання комп'ютера у науковій роботі:
 оперативне отримання інформації через Інтернет та диски з
даними;
 можливість накопичення та структуризації різних видів даних –
текстових, візуальних, звукових;
 зручний, швидкий пошук зібраних даних, їх зіставлення при
паралельному користуванні різними програмами та файлами,
розмічення маркерами та «закладками» великих інформаційних
блоків;
 створення баз даних, поєднаних гіперпосиланнями чи системою
каталогів;
 зручність редагування, структурізації, перевірки та друку текстів;
як результат – економія робочого часу.
Література:
1. Коган Г.М. Как делается научная работа // Коган Г.М. Избранные статьи. - Вып. 2. М.:
Сов. композитор, 1972.– С. 87-161. [с. 23-31]
2. Шейко В.М. Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької
діяльності: Підручник для вузів / Міністерство культури і мистецтв України; Харківськ.
держ. академ. культури.-Харків, 1998. [с. 51-61]
3. Федотов В.В. Техника и организация умственного труда. - Л.: Высш. школа, 1983.
[с. 13-22]

Запитання до теми:
1) Які навички підвищують ефективність наукової праці?

ОНДР_укр 5
2) Як краще планувати послідовність дій у процесі наукової праці?
3) Назвати переваги володіння комп’ютером у процесі наукової праці.

