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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Науковий семінар 

Викладач (-і) Комар Володимир Леонович, д. і. н., проф., 

Кобильник Роман Васильович, ст. викл. 

Контактний телефон 

викладача 

(0342) 59-61-46 

E-mail викладача wolodymyr.komar@gmail.com 

Формат дисципліни 2.1.1. Теоретична підготовка, вибіркова 

дисципліна 

Обсяг дисципліни По 45 год. 1,5  кредитів ЄКТС у 5, 6, 7 семестрах  

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації Консультації в день проведення 

лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю), або ж щопонеділк після занять з 

13.30 до 15.00 о 615 аудиторії. 

2. Анотація до курсу 

Науковий семінар кафедри історії слов’ян важлива складова теоретичної та 

практичної підготовки фахівця-історика, впродовж якого студент здобуває 

навички опрацювання джерел та наукової літератури, важливі як для 

написання кваліфікаційних робіт, так і для майбутньої наукової та 

педагогічної роботи. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни “Науковий семінар ” є : 

– ознайомити студентів з основними етапами написання курсових, 

бакалаврських, магістерських робіт як кваліфікаційних досліджень; 

– навчити студентів правильно визначати об’єкт, предмет, мету, завдання та 

інші теоретико-методологічні засади дослідження; 

– провести заняття з бібліографії;  

–  вдосконалити методику опрацювання наукової літератури; 

–  оволодіти методикою роботи з опублікованими та неопублікованими 

історичними джерелами по темі наукового дослідження; 

– заслухати повідомлення студентів по темі наукового дослідження. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Науковий семінар”  є 

отримати теоретичні та практичні навики для того, щоб вибрати тему 

наукового дослідження та розпочати роботу над її опрацюванням .  

У процесі вивчення цієї дисципліни 

знати : 

– найважливіші факти, події та процеси світової історії, необхідні для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти D 2; 

– основні етапи написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт 



як кваліфікаційних досліджень ; 

– наукові, науково-популярні, навчально-методичні та громадсько-

політичні періодичні видання 

вміти: 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати історичну інформацію, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки D 11. 

– організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та 

інтерпретацію історичних джерел  або інформації методичного 

характеру D 19. 

– самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та 

світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості D 22. 

– здійснювати наукові й науково-педагогічні дослідження в галузі історії, 

методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, 

історичного краєзнавства; застосовувати міждисциплінарний підхід D 

25. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що потребують інтеграції знань 

і прийняття рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих 

предметів у навчальних закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів професійно 

спрямованих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

Компетентності в природничих науках і технологіях (С5) – це наукове 

розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності; здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і процеси із 

всесвітньої історії у контексті формування цілісної історичної картини світу 

(С11). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, аналізувати і 

систематизувати, порівнювати і формувати й науково аргументувати власну 

позицію, брати активну участь у дискусіях (С17).  

Здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та 

інтерпретацію історичних джерел  або інформації методичного характеру 

(С26). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

Здатність здійснювати дослідження із вітчизняної і всесвітньої історії,  

методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, історичного 

краєзнавства (С32). 



 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу в кожному семестрі 

Вид заняття Загальна кількість годин 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

60 год 

самостійна робота 120 год 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3, 4, 5 014.03 Середня 

освіта (історія) 

2, 3 вибірковий 

Тематика курсу 

№ 

п/п 

Семестр Тема заняття К-сть 

годин 

Хто 

проводить 

1 2 3 4 5 

1. 5 Семінар.  Загальна методика наукової 

творчості. 

2 Комар 

В.Л. 

2. 5 Семінар.  Технологія роботи над 

бакалавським дослідженням. 

2 Комар 

В.Л. 

3. 5 Семінар.  Основні вимоги до змісту 

бакалаврської роботи. 

2 Комар 

В.Л. 

4. 5 Семінар. Практичне заняття у відділі 

бібліографії Наукової бібліотеки 

університету.  

2 Комар 

В.Л. 

5. 5 Семінар. Підбір і вивчення наукової 

літератури і джерел з теми 

дослідження. 

2 Комар 

В.Л. 

6. 5 Семінар. Робота з монографіями, 

статтями і доповідями з теми 

досліджень. 

2 Комар 

В.Л. 

7. 5 Семінар. Складання списку джерел і 

літератури з обраної теми 

досліджень. 

2 Комар 

В.Л. 

8. 5 Семінар. Практичне заняття зі 

складання плану НДР здобувача і 

структури бакалаврської роботи. 

2 Комар 

В.Л. 

9. 6 Семінар. Методика підготовки 

наукового повідомлення. Принципи 

подання текстового матеріалу. 

2 Дебенко 

В.З. 

10. 6 Семінар. Загальні правила цитування 

та посилань на використані джерела. 

2 Дебенко 

В.З. 

11. 6 Семінар. Практична робота з 

архівними документами. 

2 Дебенко 

В.З. 



12. 6 Семінар. Обговорення наукових 

повідомлень студентів. 

2 Дебенко 

В.З. 

13. 6 Семінар. Обговорення наукових 

повідомлень студентів. 

2 Дебенко 

В.З. 

14. 6 Семінар. Обговорення наукових 

повідомлень студентів. 

2 Дебенко 

В.З. 

15. 6 Семінар. Обговорення наукових 

повідомлень студентів. 

2 Дебенко 

В.З. 

Дебенко 

В.З. 

16. 6 Семінар. Обговорення наукових 

повідомлень студентів. 

2 Дебенко 

В.З. 

15. 7 Семінар. Композиція бакалаврської 

роботи. Структура вступу. 

2 Вітенко 

М.Д. 

16. 7 Семінар. Актуальність дослідження. 2 Вітенко 

М.Д. 

17. 7 Семінар. Предмет, об’єкт і 

хронологічні рамки дослідження. 

2 Вітенко 

М.Д. 

18. 7 Семінар. Мета, завдання, наукова 

новизна, методи і методологія 

дослідження. 

2 Вітенко 

М.Д. 

19. 7 Семінар. Огляд джерел і літератури у 

бакалаврській роботі. 

2 Вітенко 

М.Д. 

20. 8 Семінар. Основні вимоги до 

висновків теоретичної частини 

бакалаврської роботи. Загальні 

висновки. 

2 Вітенко 

М.Д. 

21. 8 Семінар. Загальні правила подання 

ілюстрацій, таблиць і додатків 

бакалаврської роботи. 

2 Вітенко 

М.Д. 

22. 8 Семінар. Загальні вимоги до 

оформлення бакалаврської роботи. 

2 Вітенко 

М.Д. 

23. 8 Семінар. Практичні заняття з 

підготовки виступу на захисті 

бакалаврської роботи. 

2 Вітенко 

М.Д. 

24. 8 Семінар. Практичні заняття з 

підготовки виступу на захисті 

бакалаврської роботи. 

2 Вітенко 

М.Д. 

     

     

     

 

 

 

 

6. Система оцінювання курсу 



Шкала перерахування оцінок 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

іспит 

Оцінка в 

національній 

шкалі 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за 

залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

81-89 
добре 4 

B 

71-80 C 

61-70 
задовільно 3 

D 

51-60 E 

25-50 (50-

100) 
Допускається до здачі іспиту (виставляється залік) 

0-25 (0-50) 

(за роботу в 

семестрі) 

незадовільно 

(оцінка 

автоматично 

виставляється 

у відомість) 

2 FX 

Не 

зараховано 

Сума балів 

по талону № 

1, 2 

0-50 

незадовільно 2 FX 

Сума балів 

по талону № 

3 

0-50 

незадовільно 2 F 

 

 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Розрахунок максимальної підсумкової оцінки з 

навчальної дисципліни здійснюється згідно 

кредитно-модульної системи. Максимальна 

кількість балів, яку можуть одержати студенти під 

час виконання різних видів робіт становить до 

заліку: 

Поточн

ий 

контрол

ь 

Контроль

на 

роботи 

Колокві

ум 

Самості

йна 

робота 

Всього 

35 балів 30 балів 20 балів 15 балів 100 балів 

Семінарські заняття 

(поточний контроль) 

Оцінювання знань студентів на семінарських 

заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На 

занятті пропонується якісне оцінювання знань 

студентів шляхом виставляння балів від “1” до “5”. 

Позначення “0” виставляється студентові за відмову 

від відповіді на занятті через непідготовленість, або 

через відсутність на занятті без поважної причини, 

що впливатиме на його підсумкову рейтингову 



оцінку в кінці семестру. Підсумкова кількість балів 

за роботу студента на семінарських заняттях 

визначається як середнє арифметичне помножене на 

коефіцієнт. Середнє арифметичне визначається як 

сума набраних студентом балів поділена на кількість 

занять, в яких він брав участь і був оцінений. При 

цьому відсутність студента на занятті без поважної 

причини враховується при вирахуванні середнього 

арифметичного. Кожен студент зобов’язаний взяти 

активну участь не менше як на одній третині 

семінарських занять, проведених у групі впродовж 

семестру. 

Пропущене з поважних причин заняття студент 

може “відпрацювати” у формі, визначеній 

викладачем та кафедрою. При цьому виставлення 

оцінки не передбачається, але це відпрацьоване 

заняття не впливатиме на середній арифметичний 

бал студента. Як правило “відпрацювання” 

проходить у вигляді написання і захисту реферату 

на визначену викладачем тему (вимоги до 

додаткової реферативної роботи встановлюються 

викладачем та кафедрою окремо). 

Вимоги до 

контрольної роботи 

Написання контрольної роботи є обов’язковим для 

виставлення підсумкової оцінки при заліку. У 

випадку, якщо студент з якихось причин не написав 

контрольної роботи, він вважається таким, що не 

виконав усіх видів робіт, що передбачаються 

навчальним планом на семестр з даної дисципліни. 

Такий студент має змогу складати екзамен за 

талоном № 2, але для цього він повинен виконати 

передбачене кафедрою завдання. 

Контрольна робота передбачає формулювання 5 

завдань: 2 теоретичних, 1 практичного (на знання 

історичних джерел), 1 знання термінів та 1 на знання 

хронології. 

Критерії оцінювання завдань на контрольній роботі 

(наведено максимальну кількість балів, яку можна 

здобути за відповідь на кожне завдання): 

Завдання Кількість балів 

1 теоретичне 10 балів 

2 теоретичне 10 балів 

3 практичне 5 балів 

4 знання термінів 3 бали 

5 знання хронології 2 бали 



Колоквіум Оцінювання рівня засвоєння цілого блоку питань, 

що виноситься на самостійне вивчення студентів 

відбувається у вигляді усного колоквіуму. Перелік 

питань додається. 

Критерії оцінювання колоквіуму (оцінюється в 

діапазоні від 0 до 20 балів) 

Критерії Бали 

глибока, розгорнута 

відповідь зі знанням 

джерел та історіографії 

16-20 балів 

правильна стисла 

відповідь 

12-15 балів 

поверхова відповідь 8-11 балів 

поверхова відповідь з 

наявністю окремих 

помилок 

4-7 балів 

розкриття окремого 

аспекту питання 

1-3 бали 

неправильна відповідь 

або її відсутність 

0 балів 

Самостійна робота Самостійна робота студента є основним видом 

засвоєння навчального матеріалу у вільний від 

аудиторних занять час. 

Метою самостійної роботи є вироблення студентами 

навичок і вміння працювати з літературою, 

віднаходити головні, стержневі аспекти проблем, що 

потребують твердого засвоєння, здатності визначити 

свою позицію щодо дискусійних ідей чи концепцій і 

аргументовано її обґрунтувати. 

Предметом самостійної роботи студентів є 

опрацювання ними як окремих тем програми курсу в 

цілому, так і деяких розділів тем, написання 

рефератів, підготовка реферативних матеріалів з 

наукових публікацій по важливих проблемах даної 

навчальної дисципліни. 

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється 

у вигляді та написання реферату. 

Критерії оцінювання реферату (оцінюється в 

діапазоні від 0 до 15 (10) балів) 

Критерії 6 семестр 

● глибоке розкриття 

проблеми, з 

відображенням 

- 12-15 балів 



авторської позиції 

● обґрунтоване 

розкриття проблеми 

- 9-11 балів 

● тема розкрита 

неповно 

- 6-8 балів 

● реферат суто 

компілятивного рівня 

- 3-5 балів 

● розкритий лише 

окремий аспект 

- 1-2 бали 

● реферат не 

зарахований 

- 0 балів 

7. Політика курсу 

Відвідування занять і виконання навчального навантаження студентами. 

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. 

Відвідування лекцій для студентів є обов’язковим. 

Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також 

є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні 

форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, 

участь у дискусії. При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані 

виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не фактична 

підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи 

доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. 

Обов’язковим є написання запланованих письмових (контрольних, 

самостійних, індивідуальних) робіт. 

Студенти мають інформувати керівництво факультету та викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усі строків визначених для виконання усі видів письмових 

робіт, передбачених курсом.  

Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
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С.159–172. 

9. Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. Київ: 
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його становлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці// Український 

історичний журнал. 2007, вип. 1. С.174–184. 

11.Нові підходи до історіописання / за редакцією Пітера Берка. Київ: Ніка-

Центр, 2013. 368 с. 

12. Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / І.Н. Войцехівська (кер. автор. колек.), 

В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко та ін. Київ: Либідь, 2008. 
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національний університет імені Івана Франка, 2004.  
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