МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Сумська філія
Кафедра гуманітарних дисциплін

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з навчальної дисципліни «Вступ до правових досліджень»
вибіркових компонент
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
081 Право (право)
за темою №7 «Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних
та магістерських робіт»

Харків 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 23.09.2021 р. № 8

СХВАЛЕНО
Вченою радою Сумської філії
ХНУВС
Протокол від 16.09.2021 р. № 8

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від 23.09.2021 р. № 8

Розглянуто на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії
Харківського національного університету внутрішніх справ
Протокол від 02.09.2021 р. № 2

Розробник:
1. Професор кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС,
кандидат історичних наук, с. н.с. Надія ДЕМИДЕНКО
Рецензенти:
1. Професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського
національного університету внутрішніх справ, доктор філософських наук
Олександр ТЯГЛО

Тема 7. Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та
магістерських робіт

1.
2.
3.
4.
5.

План
Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних
робіт.
Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт.
Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт.
Підготовка до захисту та захист курсової та дипломної роботи.
Магістерська робота: поняття та її підготовка.
Література:
1. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень. Харків:Фоліо,
2017. 212 с.
2. Данильян О. Г., Дзьобань. О. П., Організація та методологія наукових
досліджень: навч. посіб. Харків : Право, 2017. 446 с.
3. Каламбет С. В., Іванов С. В., Півняк Ю. В. Методологія наукових досліджень.
Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2015. 191 с.
4. Мокін Б. І. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний
посібник. Вінниця, 2014. 196 с.
5. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для
студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. Київ:
Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
6. Швець Ф. Д. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний
посібник. Рівне: НУВГП, 2016. 151с.

1. Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт
У професійній підготовці спеціаліста будь-якого профілю значну роль відіграє
курсова (дипломна) робота.
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і
узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, та їх застосування до
комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Курсова робота - це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке
виконується з певного курсу або з окремих його розділів.
Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальної дисципліни і тісно
пов'язується з практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на
засіданні кафедри. Виконання курсових робіт визначається графіком. Рівень підготовки
курсової роботи значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих
знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію. Основна мета виконання курсової
роботи — глибоко й творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики певної
дисципліни, оволодіти методами наукового дослідження.
У процесі роботи вдосконалюються і розвиваються такі навички та вміння:
 самостійно формулювати проблему дослідження;
 визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослідження;
 здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;
 аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;
 логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;
 правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;



публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати
на запитання, захищати свою точку зору тощо).
Дипломна робота — це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента,
яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.
Дипломна робота має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих
студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. У деяких випадках дипломна
робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Нею
передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі
спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та
інших завдань.
Перш ніж розпочинати писати дипломну роботу, студент має ознайомитися з
основними вимогами до її виконання:
Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість,
практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова (дипломна) робота може
претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає
сучасним потребам розвитку суспільства, а питання, що розкриваються в роботі, важливі
для розуміння суті і структури діяльності підприємства.
Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент має розкрити тему
роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки (економіки, менеджменту,
маркетингу, соціальної психології тощо), використовуючи такі підходи й наукові знання,
що пояснюють різні явища і події у практиці з позицій сьогодення. Крім того, студент має
достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової
роботи, включити тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади.
Дослідницький характер. У дипломній роботі мають міститись елементи
дослідження:
 вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей га
інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;
 систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на
проблему, шо розглядається;
 порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності вітчизняних і
зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій.
Дипломна робота як самостійне навчально-наукове дослідження має виявити
рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати
отримані знання під час вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та
самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.
Студенту надається право вибирати тему курсової та дипломної робіт з числа
визначених випускними кафедрами навчального закладу або запропонувати свою тему з
обгрунтуванням її розробки. Керівництво курсовими та дипломними роботами
здійснюється, як правило, кваліфікованими викладачами. Організація і контроль за
процесом підготовки й захисту курсових та дипломних робіт покладаються на завідуючих
кафедрами.
Тематика курсових та дипломних робіт щорічно коригується з урахуванням
набутого на кафедрах досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні
робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).
Текст курсової (дипломної) роботи можна використати для наступного написання
та оформлення доповіді, реферату, статті.
1. Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт
Курсова та дипломна роботи мають свою специфіку, їх деталі завжди потрібно
узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методики їх написання та
оформлення вони мають подібні риси, тому будуть проаналізовані спільно.

Курсова (дипломна) робота є результатом вивчення певного циклу дисциплін чи
будь-якої окремої навчальної дисципліни. Підготовка курсової (дипломної) роботи
охоплює кілька етапів.
Підготовчий етап починається з вибору теми курсової (дипломної) роботи, її
осмислення та обгрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент вибирає
ту, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим інтересам та схильностям.
Перевага надасться темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої
творчості та ініціативи. Разом із керівником слід визначити межі розкриття теми та
перелік установ, досвід роботи яких буде висвітлюватись у дослідженні.
При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження слід зважати на те, що між
ними і темою курсової (дипломної) роботи є системні логічні зв'язки. Об'єктом
дослідженя є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка є
джерелом необхідної для дослідника інформації. Предмет дослідження — це тільки ті
суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є
головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет
дослідження є вужчим, ніж об'єкт.
Правильне, науково обгрунтоване визначення об'єкта дослідження — це не
формальна, а суттєва, змістова наукова акція, зорієнтована на виявлення місця і значення
предмета дослідження в більш цілісному і широкому понятті дослідження. Треба знати,
що об'єкт дослідження — це частина об'єктивної реальності, яка на даному етапі стає
предметом практичної і теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб'єкта).
Предмет дослідження є таким його елементом, який включає сукупність властивостей і
відношень об'єкта, опосередкованих людиною (суб'єктом) у процесі дослідження з певною
метою в конкретних умовах.
Добір теми курсової та дипломної роботи.
Тематика робіт визначається змістом навчальних курсів; розробляється і
затверджується кафедрою.
Тема курсової (дипломної) роботи має бути цікавою для студента, пов'язаною з
його діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного
досвіду. Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему курсової
(дипломної) роботи, але при цьому він повинен обгрунтувати викладачу доцільність її
розробки.
Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи,
настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу.
Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту відокремити в ній
основний напрям дослідження, упорядкувати аналіз матеріалу, підвищити якість роботи,
уникнути загальних міркувань.
Мета курсової (дипломної) роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми.
На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які слід
розв'язати в процесі виконання роботи. Завдання мають конкретизувати основну мету
роботи.
Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання
дослідження, які можуть включати такі складові:
 вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми
дослідження (наприклад, визначення сутності понять, явиш, процесів, подальше їх
вдосконалення;
 вивчення ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов
застосування тощо);
 всебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики вирішення даної
проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових
особливостей передового досвіду; таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити





дані, опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх
на рівень наукових фактів, обгрунтованих у процесі спеціального дослідження;
обгрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми;
експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо відповідності її
критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально важливих у відповідних
умовах результатів вирішення цієї проблеми при певних затратах часу і зусиль;
розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів
дослідження у практиці роботи відповідних установ (організацій).

Перший етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми
курсової (дипломної) роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема
відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Починати ознайомлення
з виданням треба з титульного аркуша, з'ясувавши, де, ким, коли воно було видано. Треба
переглянути зміст, який розкриває структуру видання, наповнення його розділів,
звернутися до передмови, де розкрито призначення видання, завдання, поставлені в ньому
автором.
Читаючи видання, треба уважно стежити за авторською думкою, вміти відрізняти
головні положення від доказів й ілюстративного матеріалу. Часто статті з наукових збірок
складні для сприйняття, тому слід їх читати кілька разів, намагаючись виділити головну
ідею та аргументи, якими автор її доводить. З'ясовуючи це, треба виписати всі необхідні
цитати, цифри, факти, умови, аргументи, якими оперує автор, доводячи основну ідею
статті.
Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему курсової (дипломної)
роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Кожна
цитата, приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом джерела з
позначенням сторінок, на яких опубліковано цей матеріал. Застосування так званих
розлапкованих цитат, коли думки іншого автора видаються за особисті, розглядається як
грубе порушення літературної та наукової етики, кваліфікується як плагіат.
Однак це не означає, що студент зовсім не повинен опиратися на праці інших
авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він використовував, тим вищою є
теоретична та практична цінність його дослідження.
Після конспектування матеріалу слід перечитати йото знову, щоб склалося цілісне
уявлення про предмет вивчення.
Правильна та логічна структура курсової (дипломної) роботи - це запорука успіху
розкриття теми.
Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї роботи над
дослідженням. Попередній план роботи треба обов'язково показати науковому
керівникові, оскільки може статися, що потрібно буде переписувати текст роботи.
Готуючись до викладення тексту курсової (дипломної) роботи, доцільно ще раз
уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита.
Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у
вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і параграфів). Кожний розділ (глава)
висвітлює самостійне питання, а підрозділ (параграф) — окрему частину цього питання.
Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати
над розділом, треба визначити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Тези
слід підтверджувати фактами, думками різних авторів, результатами анкетування та
експерименту, аналізом конкретного практичного досвіду. Треба уникати безсистемного
викладення фактів без достатнього їх осмислення та узагальнення.
Думки мають бути пов'язані між собою логічно, увесь текст підпорядкований одній
головній ідеї. Один висновок не повинен суперечити іншому, а підкріплювати його. Якщо
висновки не будуть пов'язані між собою, текст втратить свою єдність. Один доказ мас
випливати з іншого.

Достовірність висновків загалом підтверджується вивченням практичного досвіду
роботи конкретних установ, щодо яких проводиться дослідження. Оперативно і в повному
обсязі зібрати практичний матеріал, узагальнити його та систематизувати допоможе
оволодіння студентом основними методами дослідження: спостереженням, експериментом, бесідою, анкетуванням, інтерв'ю, математичними методами обробки
кількісних даних, методом порівняльного аналізу та ін. Найкращих результатів можна
досягти при комплексному використанні цих методів, проте слід мати на увазі, що
залежно від особливостей теми дослідження, специфіки предмета і конкретних умов
окремі методи можуть набути переважного значення.
Накопичуючи та систематизуючи факти, треба вміти визначити їх достовірність і
типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової характеристики, аналізу, порівняння. Аналіз
зібраних матеріалів слід проводити у сукупності, з урахуванням усіх сторін відповідної
сфери діяльності (чи установи). Порівняльний аналіз допомагає виділити головне, типове
в питаннях, що розглядаються, простежили зміни, що сталися в роботі установ протягом
останніх років, виявити закономірності, проаналізувати причини труднощів у їх
функціонуванні, визначити тенденції та перспективи подальшого розвитку.
Кількісні дані, що ілюструють практичний досвід роботи, можна проаналізувати за
методом ранжованого ряду, розподіливши матеріали за роками, звівши їх у статистичні
таблиці, таблиці для порівняння тощо, що дозволить зробити конкретні висновки.
Таким чином, широке використання відомих у науці методів накопичення,
вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду в цілому дасть змогу виконати
основне завдання курсового (дипломного) дослідження: поєднати різні роз'єднані знання в
цілісну систему, вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку
теорії та практики відповідної сфери діяльності.
На закінченому етапі передбачається написання студентом вступу та висновків до
курсової (дипломної) роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування
тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка
роботи до захисту.
Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової
(дипломної) роботи. У вступі
 обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична значущість;
 визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження;
 розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось;
 розкривається структура роботи, її основний зміст.
Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він має зазначити про це
у вступі.
Обов'язковою частиною роботи є огляд літератури з теми дослідження, в який
включають найбільш цінні, актуальні роботи (10-30 джерел). Огляд має бути
систематизованим аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості,
переваги, недоліків розглядуваних робіт, які доцільно згрупувати таким чином:
 роботи, що висвітлюють історію розвитку проблеми,
 теоретичні роботи, які повністю присвячені темі,
 роботи, що розкривають тему частково.
В огляді не слід наводити повний бібліографічний опис публікацій, що
аналізуються, достатньо назвати автора й назву, а поруч у дужках проставити порядковий
номер бібліографічного запису цієї роботи в списку літератури. Закінчити огляд треба
коротким висновком про ступінь висвітленості в літературі основних аспектів теми.
Логічним завершенням курсової (дипломної) роботи є висновки. Головна їх мета підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних
положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим
завданням. У висновках слід зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в

результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми, а також конкретні рекомендації щодо
їх усунення.
Список використаної літератури складається на основі робочої картотеки і
відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості досліджуваної теми, є
«візитною карткою» автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень
володіння навичками роботи з науковою літературою. «Список...» має містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його,
слід додержуватися вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис треба
починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та
назв праць, спочатку видання українською мовою, потім — іноземними. Бібліографічні
записи в «Списку...» повинні мати порядкову нумерацію. У тексті роботи слід давати у
дужках посилання на номери списку. Якщо необхідно вказати номер , сторінки, її ставлять
через кому після номера видання.
Завершуючи написання курсової (дипломної) роботи, слід систематизувати
ілюстративний матеріал. Ілюстрації можна подавати у тексті або оформляти у вигляді
додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають
їхньому змісту. Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок
основного тексту роботи. Обсяг курсової роботи має бути в межах 25—30 сторінок,
дипломної - 50—60 сторінок комп'ютерного тексту, без урахування додатків і списку
літератури.
Літературне оформлення курсової (дипломної) роботи є важливим елементом її
виконання і одним із багатьох чинників, на які зважає комісія при оцінюванні під час
захисту. Передусім звертається увага на змістовний аспект викладу матеріалу (логічність і
послідовність, повнота і репрезентативність, тобто широта використання наукових
джерел, загальна грамотність та відповідність стандартам і прийнятим правилам), а також
на текст роботи, список літератури і додатки, на зовнішнє оформлення титульного
аркуша.
Курсову (дипломну) роботу рекомендується виконувати спочатку в чорновому
варіанті. Це дозволяє вносити до тексту необхідні зміни і доповнення як з ініціативи
самого автора, так і згідно з зауваженнями керівника.
Перш ніж представляти чернетку керівникові, треба ще раз переглянути, чи
логічно викладено матеріал, чи є зв'язок між параграфами та главами, чи весь текст
«працює» на головну ідею курсової (дипломної) роботи. Такий уявний структурний аналіз
роботи допоможе краще побачити нелогічність в її структурі та змісті.
Оформляючи текст роботи, треба знайти час для повторного перегляду
першоджерел. Це допоможе побачити все цінне, що було пропущено на початку вивчення
теми, наштовхне на цікаві думки, поглибить розуміння проблеми.
2. Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт
Курсову (дипломну) роботу студенти виконують самостійно, до держуючись
рекомендованої структури та вимог до технічного офор млення.
Рекомендується така структура роботи:
1. Титульна сторінка, оформлення якої не потребує особливих пояснень.
2. Зміст курсової (дипломної) роботи, де вказуються заголовки розділів
(підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені.
3. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення теми, мета і
основні завдання, предмет і об'єкт дослідження, струк тура курсової (дипломної)
роботи, визначаються джерела інформації.
4. Основна частина, що складається з трьох-п'яти основних розділів, які, у свою
чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом мають відповідати

спрямованості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути
органічно взаємопов'язуваними, мати приблизно однаковий обсяг.
5. Висновки з викладом прогнозу діяльності об'єкта досліджень у перспективі.
6. Список використаної літератури, який розмішують у кінці роботи.
У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну
назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що
опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву
статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу
газети.
7. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці проміжних
цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного харак теру тощо). Кожний
додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово
«Додаток». Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в курсовій
(дипломній) роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують
арабськими цифрами (наприклад: «Додаток 1»). Сторінки в додатках нумерують у
межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є
обов'язковим.
4. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи
Захист курсової (дипломної) роботи проводиться відповідно до графіка,
затвердженого кафедрою, у присутності комісії у складі ке рівника та двох-трьох
членів кафедри. Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні
Державної екзаменаційної комісії та регламентується «Положенням про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».
Захист дипломних робіт може проводитись як у вищому навчаль ному закладі,
так і на підприємствах, у закладах та організаціях, якщо тема має для них
науково-теоретичний або практичний інтерес або у разі виконання роб оти на їх
базі.
До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які викона ли всі вимоги
навчального плану. Списки студентів, допущених до захисту дипломних робіт,
подаються в державну комісію деканом факультету.
Процедура захисту включає:
 доповідь студента про зміст роботи;
 запитання до автора;
 оголошення відгуку наукового керівника або його виступ (для дипломної
роботи — й рецензента);
 відповіді студента на запитання членів комісії із захисту, для дипломної
роботи — членів ДЕК та осіб, присутніх на захисті;
 заключне слово студента;
 рішення комісії про оцінку роботи.
Вступне слово слід підготувати заздалегідь у формі виступу, в яко му доцільно
висвітлити такі важливі питання:
 обгрунтування актуальності теми дослідження;
 мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження;
 що вдалося встановити, виявити, довести;
 якими методами це досягнуто;
 елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних
рекомендаціях;
 з якими труднощами довелося зіткнутися в процесі дослідження, які
положення не знайшли підтвердження.

У виступі мають міститися також відповіді на основні зауваження наукового
керівника, а для дипломної роботи — і рецензента. Доповідь студента не повинна
перевищувати за часом 10-15 хвилин.
Для кращого сприймання присутніми матеріалу бажано нам алювати на великих
аркушах паперу власні таблиці, діаграми, графіки.
Під час захисту курсової (дипломної) роботи студент зобов'яза ний дати
вичерпні відповіді на всі зауваження у відгуках та рецензі ях, а також у виступах
на захисті. Захист дипломної роботи фіксується в протоколі ДЕК.
Студенти, які виявили особливі здібності до наукової творчості, захистили
дипломну роботу на «відмінно», мають публікації, є переможцями
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, можуть бути
рекомендовані Державною комісією до вступу в аспірантуру.
Кращі роботи можна рекомендувати на конкурси студентських робіт, а також
до друку в студентських збірниках. Дипломні і кур сові роботи подаються на
конкурси, коли вони містять розробки, проведені студентами в процесі навчання,
і отримані в них результати опубліковані, впроваджені в практику або в
навчальний процес. При цьому учасниками конкурсу можуть бути студенти
поточного навчального року або ті, хто закінчив ВНЗ у поточному на вчальному
році.
Керівництво курсовими (дипломними) роботами доручають кваліфікованим
викладачам (професорам, доцентам) ВНЗ.
Обов'язки наукового керівника курсової (дипломної) роботи:
 надавати допомогу у виборі теми, розробці плану (змісту) кур сової
(дипломної) роботи; доборі літератури, методології та методів
дослідження тощо;
 аналізувати зміст роботи, висновки і результати дослідження;
 визначати поетапні терміни виконання роботи;
 контролювати виконання курсової (дипломної) роботи;
 доповідати на засіданні кафедри про виконання та завершен ня роботи;
 дати відгук на роботу.
Автор дипломної роботи має отримати на неї письмовий відгук наукового
керівника та рецензію від провідного спеціаліста або пра цівника закладу, де
проводився експеримент чи вивчався практичний досвід.
Відгук наукового керівника дипломної роботи пишеться у довільній формі. У
ньому визначають:
 актуальність теми;
 ступінь наукового і практичного значення праці;
 рівень підготовки дипломника до виконання професійних обов'язків;
 ступінь самостійності у виконанні дипломної роботи;
 новизну поставлених питань та оригінальність їх вирішення;
 вміння використовувати літературу;
 ступінь оволодіння методами дослідження;
 повноту та якість розробки теми;
 логічність, послідовність, аргументованість, літературну гра мотність
викладення матеріалу;
 можливість практичного застосування дипломної роботи або окремих її
частин;
 висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що став ляться
переддипломними кваліфікаційними роботами.

Рецензію на дипломну роботу надає спеціаліст-практик відповідної
кваліфікації. Вона теж складається в довільній формі, може висв ітлювати ті ж
питання, що й відгук керівника. Особливу увагу в ній слід звернути на таке:
 актуальність теми;
 вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення конкретних
практичних завдань;
 наявність у роботі особистих пропозицій і рекомендацій, їх новизна,
перспективність, практична цінність;
 достовірність результатів і обгрунтованість висновків диплом ника;
 стиль викладу та оформлення роботи;
 недоліки роботи.
Рецензент, як і науковий керівник, оцінює дипломну роботу.
5. Магістерська робота: поняття та її підготовка
Вищим ступенем підготовки кваліфікованих спеціалістів є магі стри.
Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі
кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спе ціальні вміння та
знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та
продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у
певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову
базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними
технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової
інформації, бути спроможним до плодотворної науково -дослідної і науковопедагогічної діяльності.
Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе дві приблизно
однакові за обсягом складові - освітню і науково-дослідну. Зміст науководослідної роботи магістра визначається індивідуальним планом. Одночасно
призначається науковий керівник, який повинен мати науковий ступінь і (або)
вчене звання і працювати в даному ВНЗ.
Підготовка магістра завершується захистом магістерської робо ти на засіданні
Державної екзаменаційної комісії.
Магістерська робота — це самостійна науково-дослідна робота, яка виконує
кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою пуб лічного захисту і отримання
академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора — продемонструвати
рівень своєї наукової кваліфікації, вміння самостійно вести науковий пошук і
вирішувати конкретні наукові завдання.
Ця випускна кваліфікаційна праця наукового змісту має внутрі шню єдність і
відображає хід та результати розробки вибраної теми. Вона є новим по суті і
досить специфічним видом кваліфікаційної роботи.
Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий харак тер, оскільки є
своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого - самостійним оригінальним
науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи,
організації або підприємства.
Оскільки підготовка магістрів у нашій крани є справою відносно новою, то
поки що не розроблені більш-менш уніфіковані вимоги щодо змісту й структури
магістерської дисертації як виду кваліфікаційної роботи. Прийнятною вважається
така її структура:
 титульний аркуш;
 зміст;
 вступ;

 розділи і підрозділи основної частини;
 висновки;
 список використаних джерел;
 додатки.
Наповнення кожної частини магістерської роботи визначається її темою. Вибір
теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір
фактичного матеріалу, методика написання, правила оформлення та захисту
магістерської дисертації мають багато спільного з дипломною роботою студента і
кандидатською дисертацією здобувача наукового ступеня. Тому в процесі її
підготовки слід застосовувати методичні і технічні прийоми підготовки науко вої
праці.
Виходячи з того, що магістерська підготовка — це по суті лише перший
серйозний крок студента до науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності,
що логічно завершується вступом до аспірантури і підготовкою кандидатської
дисертації, магістерська робота не може розглядатись як науковий твір вищого
гатунку, оскільки ступінь магістра — це не вчений, а лише академічний ступінь,
який підтверджує освітньо-професійний рівень випускника вищої школи і
свідчить про наявність у нього знань, умінь і навичок, притаманних науковому
працівникові-початківцю.
Вимоги до магістерської роботи в науковому відношенні вищі, ніж до
дипломної роботи, однак нижчі, ніж до кандидатської дисертації.
На відміну від дисертацій на здобуття наукового ступеня канди дата і доктора
наук, що є науково-дослідними працями, магістерська робота як самостійне
наукове дослідження кваліфікується як навчально-дослідна праця, в основу якої
покладено моделювання більш-менш відомих рішень. Її тематика та науковий
рівень мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Виконання
зазначеної роботи має не стільки вирішувати наукові проблеми (зав дання), скільки
засвідчити, шо її автор здатний належним чином вести науковий пошук,
розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи і прийоми їх вирішення.
При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що магістр має
вміти:
 формулювати мету і завдання дослідження;
 складати план дослідження;
 вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інфор маційних технологій;
 використовувати сучасні методи наукового дослідження, мо дифікувати наявні та розробляти нові методи виходячи із завдань
конкретного дослідження;
 обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих
літературних джерел;
 оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог, у
вигляді звітів, рефератів, статей.
Процедура підготовки і захисту магістерської роботи подібна до захисту
дипломної роботи і є спрощеною порівняно з кандидатсь кою і докторською
дисертаціями. Якщо основні положення, висновки і рекомендації кандидатського і
докторського дослідження мають бути опубліковані в наукових видання х, то щодо
магістерської роботи ця вимога не є обов'язковою. Процедура захисту
магістерської роботи не потребує автореферату.
Здобувач ступеня кандидата і доктора наук подає в спеціалізовану вчену раду
перелік документів, регламентованих ВАК України. Здобувач ступеня магістра
обмежується поданням у Державну екзаменаційну комісію лише самої роботи

(разом з відгуками наукового керівника і провідного фахівця) і довідки про
виконання індивідуального плану з освітньо-професійної програми магістра.
Спрощеною є й сама процедура публічного захисту магістерсь кої роботи,
оскільки не потрібно призначати офіційних опонентів. Така робота підлягає лише
обов'язковому рецензуванню. Незважаючи на суттєві відмінності між
магістерською роботою і кандидатською дисертацією, принципи їх підготовки загальні.
По закінченні навчання випускникові магістратури видається диплом, в
додатку до якого вказується тема магістерської роботи.
Студенти, котрі успішно закінчили магістратуру, як правило, продо вжують
навчання в аспірантурі.
Контрольні питання
1. Яким чином обирається тематика курсової роботи?
2. Чим дипломна робота відрізняється від курсової?
3. Основні вимоги до виконання дипломної роботи.
4. Які елементи дослідження мають міститись у дипломній роботі?
5. Як відбувається вибір теми дипломної роботи?
6. Поняття об'єкта та предмета дослідження.
7. Мета та завдання дослідження, звязок між ними. Складові завдання дослідження.
8. З чого складається перший етап дипломної роботи?
9. З якою метою складається попередній план дипломної роботи?
10. Вимого до тексту дипломної роботи.
11. Яке значення мають вступ та висновки дипломної роботи?
12. Структура дипломної роботи.
13. Що включає процедура захисту дипломної роботи?
14. Які питання треба висвітлити в доповіді на захисті дипломної роботи?
15. В чому полягають обов'язки наукового керівника дипломної роботи?
16. Що визначається у відгуці наукового керівника дипломної роботи?
17. Що таке магістерська робота? Чим вона відрізняється від дипломної роботи,
кандидатської, докторської дисертації?
18. Структура магістерської роботи.
19. Які вміння студента враховуються під час оцінки магістерської роботи.
20. Процедура підготовки і захисту магістерської роботи.

