
 
  

 

 

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Філологічний факультет 

Кафедра журналістики 

 

           

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«Науковий практикум» 

(вибіркова) 

 

Освітньо-професійна програма «Журналістика та кросмедійність» 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Галузь знань 06 «Журналістика» 

Рівень вищої освіти другий магістерський 

Факультет — Філологічний  

  

Мова навчання українська 

 

Розробники: Василик Л.Є., доцент кафедри журналістики, д.н.с.к. 

                        

                    

Профайл викладача (-ів)  https://www.journalistic.space/liubov-vasylyk/  

                                                             

Контактний тел.   +38 (0372) 58-47-02 

E-mail:    l.vasylyk@chnu.edu.ua 

                                                             

 

Сторінка курсу в Moodle  - 

Консультації    четвер з 14.30 до 15.30 

 

https://www.journalistic.space/liubov-vasylyk/
mailto:l.vasylyk@chnu.edu.ua


 
  

 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Назва курсу: «Науковий практикум» 

Освітня 
програма 

Журналістика і 
кросмедійність 

(магістр) 
Етап  

Шостий рік  
навчання 

(11-й 
семестр) 

Тривалість / 
розклад 

6 тижнів 
(3 годин щотижня) 

Тип курсу 
Самостійний 

курс 
Кредити 
ECTS 

3 
(90 годин) 

Академічний 
рік викладання 

2021-2022  

 

Початок Перший тиждень вересня 2021 р. Брифінг курсу 
Перший робочий день 
семестру (9.50, 66 ауд). 

Основний 
викладач 

Доц. Василик Л. Є. 
 

Інші викладачі Не передбачені 

Запрошені 
викладачі 

Не передбачені 
 
 

Обсяг роботи студентів (в годинах) 

Лекції Практичні заняття Семінари Індивідуальна робота Самостійна робота 

- 27 — 3 60 
 

Поточне (формативне) оцінювання  

1 модуль «Планування магістерського дослідження» /  30 балів  – 3 тижні 
2 модуль «Апробація магістерського дослідження» /  30 балів –  3 тижні 

Підсумкове (сумативне) оцінювання 

Залік – 40 балів 
Форми оцінювання: обґрунтування теми магістерського дослідження, добір наукових джерел, 
визначення предмета дослідження, його актуальності й новизни, обґрунтування методології, 
презентація магістерського проекту 
 

Розклад та зміст навчальної дисципліни 

Тижні: Теми: 

 
1 
 

2 
3 
 
 

4 

МОДУЛЬ 1. «Планування магістерського дослідження» 
Тема 1-3. Обґрунтування вибору теми магістерського дослідження. Визначення новизни. 
Формулювання об’єкта та предмета дослідження. Постановка мети і завдань. 
Тема 4-6. Аналіз наукової літератури.  
Тема 7-9. Визначення власної дослідницької методології.  
 
Модуль 2. «Апробація магістерського дослідження» 
Тема 1-3. Обґрунтування структури наукової роботи. 



 
  

 

 

5 
6 
 
 

Тема 4-6. Презентація розділів дослідження.   
Тема 7-9. Вибір сайдбарів до ілюстрування теми. Їхнє оформлення. Структура висновків. 
Написання анотації та визначення ключових слів. 

 

Мета і завдання курсу 

Що ви БУДЕТЕ ВИВЧАТИ Що ви БУДЕТЕ РОБИТИ 

• Знати: 
- критерії науковості знань 
- структуру наукового 

дослідження 
- методи наукового дослідження 
- фахові видання у роботі 
- найновіші дослідження у темі 

• Вміти:  
- правильно будувати структуру 

роботи; 
- викладати матеріал науковим 

стилем; 
- обирати проблему для 

дослідження та правильно 
формулювати об’єкт та предмет, 
мету та завдання наукової 
роботи; 

- вміти аналізувати і 
узагальнювати наукові праці, що 
стосуються проблеми; 

- вміти висувати і обґрунтовувати 
робочу гіпотезу; 

- визначати емпіричні категорії, 
одиниці аналізу; 

- планувати етапи дослідження; 
- опрацьовувати отримані дані та 

правильно формулювати 
висновки. 

 

Результати навчання Передбачені продукти 

Заплановані результати навчання після успішного закінчення курсу  

ЗК-8  Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
СК-1  Здатність проводити дослідницьку та/або 
інноваційну діяльність у галузі соціальних 
комунікацій, інформаційного забезпечення. 
 

ПР-17 Вміти самостійно працювати з 
джерелами літератури у галузі інформаційної 
діяльності, здійснювати аналіз із застосуванням 
сучасних принципів і методів дослідження. 
 
ПР-11  Уміти планувати подальше автономне та 
самостійненавчання у сфері дослідницької 
та/або інноваційної діяльності. 

 


