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Назва курсу Магістерський семінар з іраністики 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                        м. 

Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

філологічний факультет, кафедра сходознавства імені професора 

Ярослава Дашкевича 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

03 Гуманітарні науки, 035 Філологія, 035.067 Східні мови та 

літератури (переклад включно), перша – перська 

 

Викладачі курсу Стельмах Марта Юріївна, к. філол. н., доцент кафедри 

сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича 

Контактна 

інформація 

викладачів 

marta.stelmakh@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу відбуваються 

в день проведення практичних занять 

Сторінка курсу http://philology.lnu.edu.ua/course  

Інформація про 

курс 

 

Курс “Магістерський семінар з іраністики” створено, щоб 

ознайомити студентів-магістрів 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. 
 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна “Магістерський семінар з іраністики” – це нормативна 

навчальна дисципліна зі спеціальності 035.067 “східні мови та 

літератури (переклад включно), перша – перська” для студентів-

іраністів І курсу східної філології освітньо-кваліфікаційного рівня 

“магістр”, що викладається в 1-2 семестрах в обсязі 5 кредитів. У 

межах курсу передбачене написання магістерської роботи. 

Мета та цілі курсу 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 

курсової  роботи, 

- викласти теоретичні основи, питання методики, технології 

та організації науково-дослідницької діяльності;  

- навчити студентів використовувати засвоєний теоретичний 

матеріал у процесі написання кваліфікаційного дослідження. 
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

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. 

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. 

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


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. 

Тривалість курсу Два семестри (1, 2) 

 

Обсяг курсу 150 годин. З них 48 годин практичних занять та 102 години 

самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Студент повинен  

знати:  

- головні методологічні поняття та категорії, необхідні для 

проведення кваліфікаційного наукового дослідження;  

- методи та техніку наукових досліджень; 

- способи збирання і карткування фактичного матеріалу; 

- правила цитування використаних джерел та оформлення 

покликань на них; 

- правила оформлення кваліфікаційного наукового дослідження;  

- засади підготовки до захисту кваліфікаційних досліджень; 

вміти: 

- застосовувати головні методологічні поняття та категорії у 

проведенні кваліфікаційного наукового дослідження;  

- здійснювати пошук та критичний огляд літератури, грамотно 

оформляти наукове кваліфікаційне дослідження; 

- опрацьовувати спеціальну літературу, в т.ч. словники;  

- аналізувати основні джерела інформації та практичного матеріалу, 

здійснювати аналіз фактичного матеріалу; 

- узагальнювати теоретичні погляди науковців на різні категорії; 

- готувати та виголошувати усні наукові доповіді та повідомлення. 

Ключові слова науково-дослідна робота, методи наукових досліджень, джерела, 

магістерська робота, бібліографія, актуальність, предмет, об’єкт, 

матеріал, мета та завдання дослідження  
 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з перської 

мови, перської літератури, загального мовознавства, теорії 

літератури 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

методи стимулювання і мотивації навчання, частково-пошуковий 

метод, дослідницький метод, практичне заняття, дискусія  

Необхідне 

обладнання 

Ноутбук, проектор  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: модуль 1: 

модульний контроль – 20 б.,  активна участь на занятті  – 20 балів, 



кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

індивідуальні завдання –10 балів, модулі 2, 3: доповіді за   тематикою 

магістерської – по 10 балів, модульний контроль – по 5 б.,  активна 

участь на занятті  – по 10 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 

Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є їх оригінальними 

дослідженнями та міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі зайняття курсу. 

Питання до заліку Предмет не передбачає лекційного матеріалу, бали нараховуються 

на основі активності на семінарах, доповідей на семінарах, 

самостійної роботи, модульних контрольних роботах 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

Схема курсу 

№ 

з/п 

Назва теми Форма 

заняття, год 

Завдання, год 

 

1. Особливості навчально-дослідницької роботи 

студентів. Основні види наукових досліджень у 

вищій школі. Магістерська робота як вид 

самостійної навчально-дослідницької роботи 

студента. Завдання магістерської роботи. Основні 

вимоги до магістерської роботи.  

практичне 

заняття, 4 год 

Організація науково-

дослідницької роботи в Україні. 

Сучасна концепція 

університету. Розвиток 

сходознавства в Україні, 4 год. 

2. Психологія і технологія наукової творчості. 

Структура наукового дослідження. Поняття 

наукової проблеми та проблемної ситуації. Поняття 

наукової теорії та наукового закону. Види та ознаки 

наукового дослідження. Наукова діяльність та її 

види. Наукова комунікація. Наукова школа.  

практичне 

заняття, 4 год 

Наука як сфера людської 

діяльності. Історія науки. 

Основні поняття науки, 4 год 

3. Обґрунтування напряму та формулювання теми 

наукового дослідження. Загальна характеристика 

категорій об’єкта, предмета, наукового дослідження. 

Джерела та матеріал дослідження. 

практичне 

заняття, 4 год 

Поняття 

актуальності/неактуальності 

наукової тематики. Виявлення і 

формулювання проблеми 

дослідження. Формулювання 

теми роботи, 4 год 

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.  

практичне 

заняття, 4 год 

Характеристика вивчених 

матеріалів і науково-

дослідницької літератури. 

Реферативний виклад основних 

робіт, 6 год. 

5. Вступ та його складові частини. Постановка 

мети та завдань наукового дослідження. 

Методи філологічних досліджень. Специфіка 

методики в перських філологічних 

дослідженнях.  

практичне 

заняття, 4 год. 

Основні методи, застосовані в 

роботі, 10 год. 

6. Матеріал та джерела наукового дослідження.. практичне 

заняття, 6 год. 

Презентація методики збору 

матеріалу для наукового 



дослідження. Кількісний і 

якісний аналіз та опис 

практичного матеріалу, 10 год 

7. Обговорення здійсненого дослідження 

практичного матеріалу, окреслення 

методології його дослідження.  

практичне 

заняття, 4 год 

Опис результатів аналізу,  20 

год. 

8. Технічні вимоги до оформлення 

кваліфікаційних робіт. Правила подання цитат 

та посилання на використані джерела. Вимоги 

до списку літератури. Оформлення додатків. 

практичне 

заняття, 6год 

Технічне  редагування 

рукопису,10  год 

9. Головні вимоги до наукового тексту. Жанри 

наукових робіт Правила оформлення наукової 

статті. Головні мовні ознаки наукового стилю. 

Мовне оформлення курсової роботи.  

практичне 

заняття, 6 год 

Мовно-стилістичне редагування 

рукопису, 18 год 

10. Правила підготовки та виголошення усного 

повідомлення. Вимоги до написання висновків 

та резюме у курсових дослідженнях.  

практичне 

заняття, 6 год 

Презентація Вступу до курсової 

роботи. Представлення 

Висновків, 20 год. 

 


