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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Курс “Магістерський семінар з іраністики” створено, щоб ознайомити магістрантів-

іраністів із порядком написання магістерської роботи як самостійної наукової роботи із 

використанням традиційних та новітніх методологічних засад сучасної філології в цілому 

й іраністики, зокрема. Курс скеровує молодих дослідників на опрацювання відповідної до 

обраних тем наукової літератури, допомагає зрозуміти філологічні теорії та проблеми і 

використати їх при опрацюванні зібраного фактичного матеріалу 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
 (шифр і назва) нормативна 

 Спеціальність 

035 Філологія 
 (шифр і назва) 

Модулів – 1 
Спеціалізація: 

035.067 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 

аудиторних: 

1-й сем. – 1; 2-й сем. – 2; 

самостійної роботи 

1-й сем. – 1; 2-й сем. – 4,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр 

год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 32 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

14 год. 88 год. 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю:  

 залік 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни   

Мета курсу є розвиток загальних і фахових компетентностей щодо здійснення 

науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, представлення власних наукових 

результатів, кваліфікованого ведення наукових дискусій. 

Мета передбачає виконання низки завдань:  

- висвітлити основні вимоги щодо змісту і оформлення магістерської роботи, 

- викласти теоретичні основи, питання методики, технології та організації науково-

дослідницької діяльності;  

- навчити студентів використовувати засвоєний теоретичний матеріал у процесі 

написання кваліфікаційного дослідження.  

Програмні результати навчання 

(ПРН) 

ПРН 1.Оцінювати власну навчальну та науково-професійну 
діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію 
саморозвитку та професійного самовдосконалення.  
ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема 
інформаційні, для успішного й ефективного здійснення 
професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в 
галузі перської філології. 
ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями 
і школи в лінгвістиці, в т.ч. перської та української. 
ПРН 8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення 
літературознавства, в т.ч. перського та українського. 
ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, 
категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні 
аспекти перської та української філології. 
ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, 
фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти 
перською мовою різних стилів і жанрів . 
ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз перського та українського 
мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, 
інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних 
методологічних принципів, формулювати узагальнення на 
основі самостійно опрацьованих даних.  
ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.  
ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи 
для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного 
матеріалу.  
ПРН 19. Вміти створювати усні й письмові тексти різних 
жанрів і стилів українською, перською мовами, а також 
визначати тип тексту і формувати переклад за його 
закономірностями. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Головні засади філологічних досліджень 

1. Організація науково-дослідницької роботи в Україні. Наукова діяльність та її види. 

Наукова комунікація. Наукова школа. Розвиток сходознавства в Україні. 



Сучасна концепція університету. Поняття академічної доброчесності. Особливості 

навчально-дослідницької роботи студентів. Магістерська робота як вид самостійної 

навчально-дослідницької роботи студента. Основні вимоги до магістерської роботи.  

2. Психологія і технологія наукової творчості. Наука як сфера людської діяльності. 

Поняття наукової проблеми та проблемної ситуації. Поняття наукової теорії та наукового 

закону. Види та ознаки наукового дослідження. Структура наукового дослідження. 

Основні етапи організації досліджень. Поняття актуальності/неактуальності наукової 

тематики. Виявлення і формулювання проблеми дослідження. 

3. Обґрунтування напряму та формулювання теми наукового дослідження. Гіпотеза як 

один з етапів наукового дослідження. Типологія філологічних об’єктів, предметів та 

матеріалу філологічного дослідження. Вимоги до визначення об’єкту і предмету 

дослідження. Вимоги до визначення мети і постановки завдань наукового дослідження. 

Джерела та матеріал дослідження. 

4. Наукова інформація. Види роботи з бібліотечними каталогами. Методика роботи над 

науковою літературою та документами. Специфіка роботи із словниками, літературою 

різних стилів і жанрів, інтернет-ресурсами, відео- та аудіо матеріалами. Характеристика 

вивчених матеріалів і науково-дослідницької літератури. Реферативний виклад основних 

робіт.  

 

Змістовий модуль 2. Опрацювання фактичного матеріалу дослідження.  

 

1. Структура роботи. План дослідження. Оформлення теоретичного розділу магістерської 

роботи. Правила написання заголовків та виділення структурних частин тексту. 

Обговорення робочих варіантів першого розділу студентських досліджень. Визначення 

перспектив опису та аналізу матеріалу.  

2. Вступ та його складові частини. Постановка мети та завдань наукового 

дослідження. Методи філологічних досліджень. Специфіка методики в перських 

філологічних дослідженнях. Основні методи, застосовані в роботі.  

3. Матеріал та джерела наукового дослідження. Презентація методики збору 

матеріалу для наукового дослідження. Типи персомовних філологічних джерел 

наукового матеріалу. Використання лексикографічних джерел у здійсненні 

мовознавчих досліджень. Кількісний і якісний аналіз та опис практичного 

матеріалу. 

4. Обговорення здійсненого дослідження практичного матеріалу, окреслення 

методології його дослідження. Опис результатів аналізу.  

 

 

Змістовий модуль 3. Правила оформлення магістерської роботи. 

Підготовка до захисту магістерської роботи  

 

1. Технічні вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Правила подання цитат 

та посилання на використані джерела. Поняття про плагіат. Вимоги до списку 

літератури. Оформлення додатків. 

2. Головні вимоги до наукового тексту. Жанри наукових робіт Правила 

оформлення наукової статті. Головні мовні ознаки наукового стилю. Мовне 

оформлення магістерської роботи. Мовно-стилістичне редагування рукопису.  

3. Презентація та обговорення Вступу до магістерської роботи. Вимоги до 

написання висновків та резюме у курсових дослідженнях. Представлення 

Висновків, зроблених на підставі проведеного дослідження. Правила підготовки 

та виголошення усного повідомлення. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усьо

го 

у тому числі 

л пр інд ср     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Головні засади філологічних досліджень 

Тема 1. Особливості навчально-

дослідницької роботи студентів. 

8  4  4      

Тема 2. Наукова діяльність. Поняття 

наукової проблеми та проблемної 

ситуації.. 

6  4  2      

Тема 3. Обґрунтування актуальності 

і проблематики курсового 

дослідження. 

8  4  4      

Тема 4. Наукова інформація. 8  4  4      

Разом – змістовий модуль 2 30  16  14      

Змістовий модуль 2. Опрацювання фактичного матеріалу дослідження.  

Тема 1. Структура магістерської 

роботи 

14  4  10      

Тема 2. Вимоги до вступу.  14  4  10      

Тема 3. Матеріал та джерела 

наукового дослідження. 

14  4  10      

Тема 4. Опис результатів 

дослідження. 

18  4  14      

Разом – змістовий модуль 3 60  16  44      

Змістовий модуль 3. Підготовка до захисту магістерської роботи 

Тема 1. Технічні вимоги до 

оформлення кваліфікаційних робіт. 

14  4  10      

Тема 2. Головні вимоги до наукового 

тексту. 

26  6  20      

Тема 3. Презентація та обговорення 

Вступу до курсової роботи. Правила 

підготовки та виголошення усного 

повідомлення 

20  6  14      

Разом – змістовий модуль 4 60  16  44      

Разом 150  48  102      

 
5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості навчально-дослідницької роботи студентів. Основні 

види наукових досліджень у вищій школі. Магістерська робота.  

4 

2 Поняття наукової теорії та наукового закону. Поняття наукової 

проблеми та проблемної ситуації. 

4 

3 Психологія і технологія наукової творчості. Структура наукового 

дослідження. Категорії об’єкта, предмета та матеріалу наукового 

дослідження  

4 



4 Наукова інформація. Види роботи з бібліотечними каталогами. 

Методика роботи над науковою літературою та документами. 

Специфіка роботи із словниками, літературою різних стилів і 

жанрів, інтернет-ресурсами, відео- та аудіо матеріалами.  

4 

5 Структура роботи. План дослідження. Правила написання 

заголовків та виділення структурних частин тексту.  

4 

6 Вступ та його складові частини. Постановка мети та завдань 

наукового дослідження. Методи філологічних досліджень. 

Специфіка методики в перських філологічних дослідженнях.  

4 

7 Матеріал та джерела наукового дослідження. Типи персомовних 

філологічних джерел наукового матеріалу. Використання 

лексикографічних джерел у здійсненні мовознавчих досліджень. 

4 

8 Обговорення здійсненого дослідження практичного матеріалу, 

окреслення методології його дослідження.  

4 

9 Технічні вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Правила 

подання цитат та посилання на використані джерела. Вимоги до 

списку літератури. Оформлення додатків. 

4 

10 Головні вимоги до наукового тексту. Жанри наукових робіт 

Правила оформлення наукової статті. Головні мовні ознаки 

наукового стилю. Мовне оформлення курсової роботи.  

6 

11 Правила підготовки та виголошення усного повідомлення. 

Вимоги до написання висновків та резюме у курсових 

дослідженнях.  

6 

 Разом 48 

 
6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Організація науково-дослідницької роботи в Україні. Сучасна 

концепція університету. Розвиток сходознавства в Україні. 

4 

2 Наука як сфера людської діяльності. Історія науки. Основні 

поняття науки. 

4 

3 Поняття актуальності/неактуальності наукової тематики. 

Виявлення і формулювання проблеми дослідження. 

Формулювання теми роботи. 

6 

4 Характеристика вивчених матеріалів і науково-дослідницької 

літератури. Реферативний виклад основних робіт. 

10 

5 Пошук літератури у бібліотеці на задану тему. Аналіз праць, 

присвячених перській лексикології. 

10 

6 Оформлення теоретичного розділу курсової роботи. 10 

7 Основні методи, застосовані в роботі. 10 

8 Презентація методики збору матеріалу для наукового 

дослідження. Кількісний і якісний аналіз та опис практичного 

матеріалу 

10 

9 Опис результатів аналізу (презентація розділу 2) 10 

10 Технічне  редагування рукопису 8 

11 Мовно-стилістичне редагування рукопису 8 

12 Презентація Вступу до курсової роботи. Представлення Висновків 10 

 Разом 102 

 



7. Методи навчання: 

методи стимулювання і мотивації навчання, частково-пошуковий метод, дослідницький 

метод, практичне заняття, дискусія. 

 

8. Методи контролю 

 

1. Усне опитування (поточне опитування, реферат, презентація). 

2. Письмове опитування (самостійна робота, підсумковий тест). 

3. Залік у 2 семестрі. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти за залік 

До структури курсу  входять такі складові:  

• Аудиторна робота студента  

• Позааудиторна самостійна робота студента  

• Підсумкова контрольна робота. 

Рейтинг кожного модуля складається з суми середніх оцінок за кожну складову. 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента здійснюється в 

національній 4-бальній системі („5", „4", „З", „2"). В кінці вивчення навчального матеріалу 

модуля (після проведення модульної контрольної роботи) виставляється середня оцінка за 

аудиторну роботу студента, позааудиторну самостійну роботу студента та модульну 

контрольну роботу. Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал. 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною 

шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» наступні: 

- «відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання 

основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь;  

-«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, 

здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

- «задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову 

обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; 

можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 

усунути їх із допомогою викладача.  

- «незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення.  

 

Аудиторна та самостійна робота Сума 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль №2 

Змістовий 

модуль №3 

Змістовий модуль 

№4 

20 20 30 30 100  

 

Кожний модуль складається з балів за поточну роботу студента на практичних 

заняття, виконання самостійної роботи та контрольну роботу. 



 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

Ноутбук, проектор, ілюстративні матеріали 

11. Рекомендована література 

1. Волинка Г.І. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи 

[Електронний ресурс] / Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2010. – Режим доступу: http://www.kph.npu.edu.ua/2010-01-31-12-48-55/43-2010-03-20-20-

01-52 

2. Грабинський І. М. Бакалаврські та магістерські роботи: Методичні 

рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських та 

магістерських робіт / І. М. Грабинський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 39 с. 

3. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко ;[пер. 

за ред. О.Глотова]. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 224 с. 

4. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації / Упоряд. С.В. Сьомін. – К.: 

МАУП, 2002. – 184 с. 

5. Коваль О.А. Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи: методичні 

рекомендації до самостійної роботи для студ.магістрантів факультету соціології і права 

/О.А. Коваль. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 54 с. 

6. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.-2-е 

видання, перероблене і доповнене / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсеєв. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 216 с. 

http://www.kph.npu.edu.ua/2010-01-31-12-48-55/43-2010-03-20-20-01-52
http://www.kph.npu.edu.ua/2010-01-31-12-48-55/43-2010-03-20-20-01-52


7. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 

Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Крушельницька О.В. – К.: Кондор, 2006. – 

206 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/sk692388.pdf 

8. Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення курсу “Методологія 

персомовних філологічних студій”. Частина 1 Джерела / О.Ч. Кшановський. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 27 с. 

9. Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення спеціалізованих 

семінарів за спеціальністю “Перська мова та література” (Етапи проведення та правила 

оформлення результатів кваліфікаційного дослідження) / О. Ч. Кшановський. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 35 с. 

10. Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навч.- метод. 

посібник / А. П. Мартинюк. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 40 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream 

11. Матвєєва Т.С. Курсова, дипломна, магістерська робота: етапи виконання, 

структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису: Методичний посібник для 

студентів філологічного факультету / Т.С. Матвєєва. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. 

– 74 с. 

12. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. – 

Тернопіль, 2014. – 272 с 

13.  Основи наукових досліджень: навчальний посібник / О. М. Сінчук, Т. М. 

Берідзе, М. Л. Барановська, О. В. Данілін, Д. О. Кальмус. –. – Кременчук : ПП Щербатих 

О. В., 2022. – 196 с. 

14. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. 

Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник 

Л. А. Пономаренко. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 

Видавництво «Толока», 2010. – 80 с. 

http://194.44.152.155/elib/local/sk692388.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream

