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ВСТУП 

Система навчання у вищій школі повинна дати ґрунтовні знання, 

закласти основи самовдосконалення майбутнього фахівця з фізичної 

культури та спорту.  

Кваліфікаційна робота – останній етап навчання студентів НУК ім адм. 

Макарова, яка виконує кваліфікаційну функцію, демонструє рівень 

опанування студентом освітньо-професійної програми за спеціальністю 017 

«Фізична культура і спорт» та оволодіння знаннями і навичками, 

одержаними у процесі навчання, відображає вміння магістра вести науковий 

пошук, а також самостійно вирішувати поставлену наукову проблему. Захист 

випускної роботи проводиться на відкритому засіданні Державної 

екзаменаційної комісії (ДЕК).   

Кваліфікаційна робота магістра – це документ, на підставі якого 

визначають рівень загально-наукової та спеціальної підготовки студента, 

його здатність застосовувати знання під час вирішення конкретних проблем, 

схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми 

дослідження, готовність як випускника магістратури до виконання завдань 

професійної діяльності у сфері спорту, продемонструвати рівень власної 

магістерської кваліфікації та вміння здійснювати наукові дослідження. Вона  

характеризується наявністю оцінки та аналізу наукових публікацій, а також 

практичних знань, вмінь отриманих за результатами проходження наукового 

стажування або виконання посадових обов'язків відповідно до обраної теми, 

викладом аргументованої власної позиції і формуванням самостійних 

висновків щодо напрямів вирішення питань, які досліджувались 

магістрантом у процесі написання роботи. Кваліфікаційна робота повинна 

мати творчий характер, певну наукову цінність, конкретне значення для 

вирішення актуальних проблем в галузі фізичного виховання та спорту, а її 

висновки та результати – практичне застосування.  

Така робота має бути написана державною мовою. В представленій 
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роботі не повинно бути переписаних з підручників положень і формулювань, 

а допускаються лише посилання на них. Заборонено також вміщувати 

ксерокопії, чи іншим способом виготовлені копії малюнків, графіків, таблиць 

тощо (такі копії можуть вміщуватися тільки у додатках). 

Суб’єктами процесу підготовки кваліфікаціїної роботи є: 

- студент-дипломник – особа, яка завершує теоретичне та практичнее 

навчання у вищому навчальному закладі за відповідним освітнім ступенем 

(магістр) і готовить випускну роботу; 

- науковий керівник – представник науково-педагогічного складу 

випускової кафедри, який здійснює безпосередньо керівництво процессом 

роботи студента-випускника. 

Студент має право:   

 обирати наукового керівника; 

 ставити питання перед кафедрою про зміну наукового керівника, якщо 

для цього є вагомі підстави;   

 пропонувати власну тему магістерської роботи з обґрунтуванням 

її актуальності; мати повний доступ до всіх джерельних ресурсів НУК 

ім. адм. Макарова, наукової бібліотеки;  

 вимагати від наукового керівника допомоги в підготовці магістерської 

роботи.  

Тема кваліфікаційної роботи магістра та її керівник закріплюються за 

студентом відповідним наказом ректора.  

Керівник кваліфікаційної роботи магістра зобов’язаний:  

 надавати студентові допомогу у виборі й обґрунтуванні теми, складанні 

плану роботи та визначенні етапів її виконання, підборі джерел і методів 

дослідження, написанні, оформленні роботи, підготовці її до публічного 

захисту та ін.;  

 проводити систематичні консультації для окремих студентів, що 

виконують магістерські роботи;  

 перевіряти виконання роботи (на різних етапах і в цілому). 
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Науковий керівник має право:  

 ознайомитись з рецензією на кваліфікаційну роботу студента до її 

захисту;   

 брати участь у відкритому засіданні Екзаменаційної комісії, на якому 

захищає магістерську роботу студент;   

 не пізніше, ніж за три місяці до захисту, за письмовою заявою 

відмовитись від керівництва магістерською роботою студента, який без 

поважних причин не виконує затвердженого графіку або наполягає на ідеях, 

які розходяться з науковими переконаннями керівника; остаточне рішення з 

цього приводу приймає кафедра.  

У випадку, коли захист кваліфікаційної роботи магістра визнається 

незадовільним і Екзаменаційна комісія дає згоду на повторний захист 

роботи за цією ж темою, науковий керівник надає студентові необхідну 

допомогу з доопрацювання роботи. 

Згідно її предметної області перед виконанням кваліфікаційної роботи 

магістра студент-дипломник повинен: 

- зібрати і вивчити літературні дані за темою та відомі технічні 

розв’язування задачі, поставленої перед студентом-дипломником кафедрою 

при затвердженні теми випускної роботи; 

- визначити найбільш актуальні питання тематики випускової роботи; 

- обґрунтовано порівняти можливі шляхи поставлених наукових 

завдань; 

- поглибити знання в галузі, до якої відноситься тематика випускної 

роботи; 

- ознайомитись з устаткуванням, експериментальними та теоретичними 

методиками, що будуть використані під час виконання випускної роботи. 

Після написання дипломної роботи і її подання на кафедру робота 

підлягає перевірці та рецензуванню особа, яка являється 

висококваліфікованим фахівцем у галузі окремих питань, що входять до 

предметної області випускної роботи, призначається наказом ректора 
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Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

(НУК) або випускової кафедри.  

Роботу можна вважати завершеною після написання рецензії та 

прилюдного захисту магістерської роботи. Результати захисту курсової 

роботи оцінюються за національною та європейською шкалами. Оцінка 

виставляється у відомість та залікову книжку студента.  
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РОЗДІЛ 1 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИПУСКНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА  

1.1. Нормативні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота магістра друкується машинописним способом, 

за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу 

стандартного (формату А-4 (210 х 297 мм) через полуторний міжрядковий 

інтервал до тридцяти рядків на сторінці при повній ідентичності роздруківки 

й електронного файлу обов’язково. Текст набирається в програмі Microsoft 

Word (версії від 97 і вище). Основна гарнітура набору – Times New Roman.,  

гарнітура шрифту – Times New Roman – кегль шрифту (розмір) – 14, абзац – 

1,25 см; абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту 

роботи і дорівнювати п'яти знакам (рис.1.1), розташування тексту роботи – 

вирівнювання по ширині; кількість символів у рядку не менше 60 (рис.1.2).  

 

Рис. 1.1. Приклад оформлення абзацних відступів на сторінці 

магістерської роботи (виділяти сторінки кольором не потрібно).  
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Рис.1.2 Форматування тексту кваліфікаційної роботи магістра  

Від верхнього колонтитула до основного поля тексту відстань 10 мм. 

Аркуші обов'язково брошуруються в папці. Робота виконується 

державною (українською мовою) і акуратно оформлюється.  

Обсяг кваліфікаційної роботи магістра: комп`ютерний набір – до 3-х 

друк. аркушів/70 сторінок машинописного тексту (відповідно: вступ – до 5 

стор., висновки – 2 – 3 стор.). Список використаних джерел складає приблизно 

50 – 70 джерел. До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, 

список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають 

площу сторінки; але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи 

підлягають нумерації на загальних засадах. 

Текст роботи необхідно друкувати. Сторінки роботи повинні мати 

поля, розмір яких вказується у методичних рекомендаціях кожного вузу. 

Найбільш часто зустрічаються такі вимоги: ліве поле – 3см, зверху і знизу – 

2см, праве поле – 1см. (рис.1.2). 

 

Рис. 1.2. Вимоги до розташування тексту курсової роботи на сторінці 

 

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.  

Маються на увазі титульний лист, зміст, розділи, висновки, список 

літератури, додатки. Підрозділи в межах розділів з нової сторінки не 

починаються.  
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Усі сторінки роботи повинні бути пронумеровані, починаючі з 

титульної (вона рахується, але номер на ній не ставиться). Першою 

сторінкою роботи є титульний аркуш, що включається до загальної нумерації 

сторінок роботи. На титульному аркуші, також як і на другому «Змісті» 

номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках (починаючи з цифри 3, 

яка ставиться на першій після змісту сторінки) номер проставляють у 

правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, параграфів, пунктів, таблиць 

подають арабськими цифрами без знака №. 

Текст роботи повинен бути вичитаний як студентом, так і науковим 

керівником. Не вичитаний текст з лексичними та орфографічними 

помилками є явищем неприпустимим. Викладення тексту роботи повинно 

бути логічним, аргументованим, стилістично вірним з використанням 

наукової професійної мови. До формулювань заголовків розділів і підрозділів 

дипломної роботи висуваються такі основні вимоги: стислість, чіткість і 

синтаксична різноманітність у побудові речень з переважанням простих; 

послідовне та точне відображення внутрішньої логіки змісту роботи. Якщо в 

роботі використовують список або будь-який перелік даних, то його 

необхідно виконувати відповідно до стандартних зразків, що містяться на 

панелі інструментів – формат – список – вибір варіанта списку. 

В тексті дослідницької роботи дозволяється виділяти важливий текст 

накресленням – жирний, курсив, або напівжирний курсив, але в жодному 

разі – по-іншому з використанням інших шрифтів. Однаковий текст за 

напрямком виділяють однаково, наприклад – розкриття категоріального 

апарату тощо.  

Помилки, описки та графічні неточності дозволяється виправляти 

зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками 

виправленого зображення від руки. Виправлення повинно бути такого ж 

кольору, як основний текст. 



 

 

11 

1.2. Принципи вибору теми наукового дослідження  

Вибір теми кваліфікаційної роботи – важливий етап підготовки до 

написання роботи, оскільки він спрямовує дослідження магістранта, 

конкретизує предмет і об'єкт дослідження, формулює алгоритм дослідження, 

засвідчує необхідний рівень наукової і професійної підготовки. 

Науковий рівень кваліфікаційної роботи має відповідати академічному 

рівню і відповідній освітній програмі навчання в магістратурі, що визначає 

відповідні межі вибору теми роботи. 

Для підготовки кваліфікаційної роботи за тему обирається одна з 

актуальних проблем в галузі фізичної культури та спорту. Студент має право 

самостійно вибрати тему випускної кваліфікаційної роботи на основі 

рекомендованої тематики. До кінця першого місяця семестру студенти мають 

можливість подавати власні пропозиції до тематики кваліфікаційних робіт на 

розгляд кафедри, що випускає.  

Згідно з існуючим положенням про магістратуру у структурі вищої 

освіти в Україні, магістрант повинен мати уявлення щодо своєї подальшої 

діяльності, саме тому у процесі вибору теми кваліфікаціїної роботи він має 

враховувати своє науково-дослідницьке, науково-педагогічне майбутнє. 

При виборі теми роботи враховуються:  

- актуальність теми для об’єкту дослідження;  

- професійні інтереси студента;  

- напрямок науково-дослідної роботи студента;  

- можливості одержання, обробки та використання відповідних 

практичних матеріалів;  

- власні напрацювання студента тощо.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

МАГІСТРА 

У процесі підготовки кваліфікаційної роботи магістра випускник:  

1. Разом з керівником обирає тему кваліфікаційної роботи; потім обрані 

теми затверджуються на засіданнях кафедр.  

2. Розробляє структуру та зміст кваліфікаційної роботи і погоджує їх з 

керівником.  

3. Збирає необхідний теоретичний матеріал з теми соціально-

педагогічного дослідження , складає бібліографічний покажчик (список 

використаних джерел).  

4. Разом з керівником деталізує зміст роботи.  

5. У відповідних випадках планує та здійснює емпіричне дослідження, 

аналізує та інтерпретує його результати.  

6. Згідно з планом готує та представляє керівнику окремі розділи і 

підрозділи роботи та остаточний варіант магістерської роботи з врахуванням 

попередніх зауважень.  

7. Презентує роботу на засіданні кафедри (попередній захист 

магістерської роботи).  

8. Оформлює роботу згідно з відповідними вимогами. 

9. Подає кваліфікаційну роботу на рецензію рецензенту, який 

призначається кафедрою. 

Для успішного написання випускної роботи варто дотримуватися 

наступного алгоритму дій. 

1. Уважно прочитати запропонований список тем випускних робіт і вибрати 

ту, котра найбільшою мірою відповідає науковим інтересам. Можна пропанувати 

власну тему дослідження, але погоджуючи її з науковим керівником.  
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2. Здійснити попереднє знайомство з темою з метою уточнення проблеми 

і звуження діапазону наукового пошуку. На початку роботи кожен дослідник 

повинен поставити перед собою ряд важливих питань (рис.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Питання, які повинен поставити перед собою дослідник перед 

початком пошуку джерел та написання наукової роботи 

 

Осмислити проблему досліджень означає сформулювати її у стислій 

письмовій формі.  

Проблемою є, як правило, протиріччя між дійсним станом речей і 

потребами процесу навчання чи тренування. Інколи головну проблему для 

кращого осмислення можна умовно розділити на дві або три складові. У 

цьому разі стає можливим ефективніше вирішення головної проблеми 

шляхом послідовного розв’язання менших але більш конкретних проблем. 

Для цього слід уважно прочитати назву теми і за допомогою довідкової 

літератури з'ясувати значення основних категорій. Використовуючи кілька 

Знайомство з темою та 

постановка проблеми 

Чи можу я сформулювати 

проблему свого дослідження 

в письмовій формі? 
 

Чи дійсно існує проблема, 

яку я хочу вирішити? 
 

Чи є ця проблема достатньо 

актуальною? Де можуть 

бути використані результати 

дослідження? 

Що вже зроблено іншими 

дослідниками для того, 

щоби вирішити цю 

проблему? 
 

Які способи вирішення 

подібних проблем можливі? 

Чи є щось таке, що іншими 

дослідниками було не вирішено, 

але воно є важливим для моїх 

досліджень? 
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довідкових джерел (вітчизняних і закордонних, старих і нових) можна 

створити уявлення про різні підходи до визначення даного процесу чи явища. 

Паралельно з цим варто переглянути розділи підручників, що торкаються 

даної проблематики. Працюючи з підручниками і словниками обов'язково 

виписати основні визначення, висновки з указівкою назви джерела, ім'я 

автора, року видання, номером, сторінки з якої відбувається цитування і 

загальною кількістю сторінок. Робота з літературними джерелами ведеться 

протягом всього періоду виконання магістерської роботи. Основна робота 

повинна базуватися на систематичних, алфавітних й предметних каталогах, 

які є в бібліотеці Університету та інших наукових бібліотеках. Маючи доступ 

до електронних ресурсів можна здійснити пошук інформації в мережі 

Інтернету. При цьому слід пам’ятати, що літературні джерела можуть мати 

посилання на інші роботи, які теж необхідно враховувати. Зібрану 

бібліографію треба оформляти в список літератури. На основі вивчення 

літератури з’ясовується ступінь розробленості обраної теми та визначається 

коло питань, які необхідно вирішити в дипломній роботі.  

3. Після того, як створене загальне уявлення про складність тієї проблеми, що 

потрібно описати в магістерській роботі варто перейти до визначення об’єкту, 

предмету, цілей та завдань кваліфікаційної роботи магістра та уточнити їх з 

науковим керівником. Надалі виділені об’єкт, предмет, мета та завдання 

магістерської роботи знайдуть своє відображення у вступі. 

4. Тільки після того, коли сформульовані мета, проблемна ситуація, 

гіпотеза та основні завдання дослідження, можна приступати до наступного 

етапу в осмисленні способів вирішення наукової проблеми та завдань 

дослідження. Ця робота передбачає підготовку плану дослідження та підбір 

доцільних методів і методик, тобто – технологію проведення досліджень. 

Зазвичай дослідження планують проводити по етапам (частинам). Етапи 

дослідження пов’язані із завданнями. Так, обґрунтуванню власних методичних 

рекомендацій, чи експериментальних комплексів фізичних вправ передує етап 

вивчення обраного напрямку дослідження. У цьому випадку кількість етапів 

роботи може співпадати з кількістю завдань дослідження. Після осмислення 

проблеми та способів її вирішення перед тим, як почати роботу над письмовим 
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варіантом, необхідно провести власні дослідження і зібрати первинний 

статистичний матеріал. Це робота, яка формує у дослідника спеціальні знання, 

організаторські уміння і практичні навички. Для того, щоби виконати таку 

роботу, необхідно познайомитися із спеціальною літературою та досконало 

вивчити методи статистичної обробки результатів дослідження. Але перед усім 

потрібно скласти розгорнутий план дослідження.  

5. Дібрати методи дослідження. Як правило, методи наукового дослідження 

підбираються із літературних джерел, тобто такі, які уже пройшли апробацію на 

респектабельних вибірках і визнані на державному рівні. При виборі наукових 

методів дослідження необхідно врахувати власні можливості їх використання 

(матеріальне забезпечення, тривалість дослідження, безпечність для піддослідних 

тощо). Тому захоплюватися занадто складними методами та методиками 

дослідження не варто. Використання простих, перевірених та адекватних методів 

дають кращі результати. Загальноприйняті способи та методи вирішення завдань 

дослідження. Методика досліджень у галузі педагогіки і освіти передбачає два 

основні способи вирішення завдань дослідження: пасивні і активні (рис.2.2).  

 

 

Рис.2.2.  Загальноприйняті способи та методи вирішення завдань 
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Пасивний спосіб вирішення завдання припускає вивчення проблеми 

без втручання у процеси, які вивчаються. Основними науковими методами 

такого вивчення є такі:  

1) аналіз літератури наукової (наукових статей, доповідей, монографій, 

кваліфікаційних та дисертаційних робіт); методичної (підручників, 

методичних посібників та розробок, лекцій тощо); джерел (офіційних і 

неофіційних документів, патентів на винаходи тощо);  

2) педагогічне спостереження;  

3) опитування (інтерв’ювання);  

4) анкетування (закрите, відкрите);  

5) експертна оцінка, самооцінка;  

6) статистична обробка матеріалів, тощо.  

Активний спосіб вирішення завдання припускає вивчення проблеми з 

втручання у процеси, які вивчаються. Це, як правило, експериментальні 

методи дослідження (лабораторні, модельні, педагогічні, паралельні, 

послідовні експерименти, або інші).  Активний спосіб вирішення завдання за 

вибором студента також може використовуватися в випускній 

кваліфікаційній роботі для вирішення другого та третього завдань. У зв’язку 

з тим, що цей спосіб вважається складнішим в організації досліджень та 

потребує часто використання технічних приладів, його оцінювання як 

елемента магістерської роботи є вищим. 

Необхідно зазначити, що використання як пасивних, так і активних 

способів потребує чималої роботи, яка вимагає у дослідника складання плану 

на кожне спостереження або експеримент, документування 

(протоколювання) всієї інформації, що стосується конкретної проблеми. 

Зібраний матеріал, який має назву «первинна документація», повинен бути 

затверджений печатками установ, на базі яких проводилися дослідження. 

Первинний матеріал має бути системно згрупований і зберігатися до 

кінцевого захисту кваліфікаційної роботи. Зібраний первинний матеріал 

досліджень обов’язково обробляється за допомогою методів математичної 

статистики з використанням одномірного математичного аналізу (визначення 
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відсоткових значень, порівняння середніх арифметичних величин з 

визначенням ступеня вірогідності різниці, дисперсійний аналіз ін.). Може 

також використовуватись багатомірний математичний аналізу (кореляційний, 

факторний    тощо). 

Результати математичної обробки матеріалу необхідно оформляти у 

вигляді таблиць і рисунків (графіків, фотознімків, схем, малюнків, діаграм 

тощо). Вони повинні демонструвати результати досліджень в доступній 

наочній формі. 

6. Надалі відбувається теоретичне осмислення отриманих даних та 

оформлення результатів дослідження. На цьому етапі відбуваються обробка 

фактичного матеріалу, його аналіз, систематизація, на основі яких 

проводиться узагальнення та встановлення певних закономірностей. Все це 

дозволяє визначити ступінь реалізації завдань дослідження, підтвердити або 

відкинути запропоновану гіпотезу. Якщо гіпотеза підтверджується, вона 

набуває характеру нового знання, а якщо відкидається, то виникає 

необхідність формулювання нової гіпотези, яка потребує подальшого 

дослідження. 

7. Не пізніше ніж за три тижні до дати захисту студент подає на 

кафедру готову кваліфікаційну роботу на рецензування. Подати роботу слід в 

роздрукованому вигляді. На рецензування приймаються повністю оформлені 

роботи – із титульною сторінкою, вступом, висновками, розрахунковим 

завданням, переліком використаних джерел. Зброшурований у твердій 

палітурці рукопис завершеної кваліфікаційної роботи, підписаної 

магістрантом та його науковим керівником, за наявності позитивної 

характеристики роботи в письмовому відгуку наукового керівника і передає 

на розгляд завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск 

студента до офіційного захисту кваліфікаційної роботи магістра на засіданні 

ДЕК, підписуючи її на титульному аркуші з позначенням «рекомендовано до 

захисту» чи «на доопрацювання».  
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ТА 

ВИМОГИ ДО НЕЇ 

Кваліфікаційна робота магістра складається з таких структурних частин: 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (1 стор.), ЗМІСТ (1 стор.), Перелік умовних позначень 

(у разі потреби), ВСТУП (2 – 3 стор.), РОЗДІЛИ (близько 64 стор.), ВИСНОВКИ 

(2 – 3 стор.), СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (5 – 7 стор.), ДОДАТКИ (за 

необхідності).  

В тексті дослідницької роботи (як в рефераті, так і в курсовій роботі) 

заголовки структурних частин ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими 

літерами симетрично до тексту (шрифт – 14 жирний), заголовок центрується, 

враховуючи абзац (1,25 см). Кожну структурну частину починають з нової 

сторінки. Назву розділу розташовують з наступного рядка після слова 

РОЗДІЛ.  

Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу. Номер 

підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, 

між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти 

крапка, наприклад: 1.2. чи 1.2.1. 

Заголовки підрозділів розташовуються симетрично до тексту по центру 

сторінки і друкуються малими жирними літерами шрифт 14 (рис. 1.3). 

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Перенос слів у заголовках, як і 

підкреслення заголовків не допускається.. Підрозділи з нової сторінки 

друкувати не потрібно, між попереднім підрозділом та заголовком 

наступного підрозділу має бути відстань 2 рядки. Не допускається 

розташування назви підрозділу внизу сторінки, якщо після неї не вміщується 

мінімум два рядки. В такому випадку назву підрозділу разом з текстом краще 

розташовувати на новій сторінці, навіть якщо на попередній залишилось 

вільне місце (рис 3.1).  
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Рис.3.1. Подання підрозділу у кваліфікаційній роботі магістра 

 

Між назвами підрозділів та розділів вільних рядків не залишають або 

коли є підпункт у підпункті, що не є відокремленими один від одного 

текстом (рис.3.2). 

 

Рис.3.2 Приклад оформлення підрозділу 
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Першою сторінкою кваліфікаційної роботи є титульна сторінка і 

оформлюється відповідно до вимог стандарту та вимог вищого навчального 

закладу (Додаток А). 

На титульній сторінці послідовно, зверху вниз, розміщуються наступні 

реквізити: 

 найменування міністерства, якому підпорядкований навчальний заклад 

(МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ);  

 назву вищого навчального закладу та підпорядкованого підрозділу, якщо 

такий є (НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМ. 

АДМІРАЛА МАКАРОВА; НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ 

ІНСТИТУТ); 

 назву кафедри, де виконана робота (Кафедра теоретичних основ 

олімпійського та професійного спорту); 

 шифр найменування спеціальності; 

 кваліфікаційний рівень, на який претендує студент; 

 УДК 

 тема дипломного дослідження;  

  відомості про автора кваліфікаційної роботи магістра (із зазначенням 

групи); 

 прізвище, ім'я, по-батькові автора; 

 відомості про наукового керівника (із зазначенням вченого ступеня, 

ученого звання, посади); 

 підпис завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск 

студента до офіційного захисту дипломної магістерської роботи на засіданні 

ЕК, з позначенням «рекомендовано до захисту» чи «на доопрацювання».  

 підпис проректора з навчальної роботи, також з позначенням 

«рекомендовано до захисту». 

 місто і рік виконання роботи. 

Наступним структурним елементом магістерської роботи є її зміст.  
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Зміст розміщується на другій сторінці роботи (сторінка не нумерується). 

Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, 

підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, 

додатків, списку використаної літератури та ін. (Додаток Б). 

Цей структурний елемент роботи повинен бути ретельно продуманим, 

таким, що розкриває тему магістерського дослідження, дозволяє уникнути 

безсистемності, порушення логіки дослідження, хаотичного нагромадження 

фактів, дублювання.  

Зміст (план) дослідження – це «макет», що відображає структуру, 

логіку викладу тексту магістерської роботи і його посторінкове 

розташування. Він поділяється на крупні і дрібні частини. Таке ділення, або 

рубрикація тексту, виявляється в наявності структурних підрозділів і 

розділів. Ділення роботи на розділи і підрозділи повинно відповідати логіці 

розкриття теми. Тому, з одного боку, не слід вводити в план структурні 

одиниці, що не відповідають темі або пов’язані з нею лише побічно, а з 

іншого боку, пункти плану мають структурно повністю розкрити тему. План 

магістерської роботи – це логічний каркас викладу дипломної роботи. 

Розділи випускної кваліфікаціїної роботи – це основні структурні 

одиниці тексту. Назву кожного з них потрібно сформулювати так, щоб вони 

не виявилися ширшими за тему за обсягом, змістом, відповідали назві, 

оскільки розділ є тільки одним із аспектів теми, і назва не повинна 

порушувати цієї підпорядкованості. Назва кожної частини записується з 

нового рядка з заголовної букви. Вступ, висновки, список використаних 

джерел і додаток не нумеруються. Основна частина складається з окремих 

розділів, кожний з який нумерується, має власну назву (яка пишеться без 

лапок), і записується з нового рядка з указівкою сторінки початку.  

Розділи і підрозділи мають заголовки, які повинні відповідати змісту 

тексту. Розділи зазвичай нумеруються арабськими цифрами (розділ 1, розділ 

2). Підрозділи також мають порядкову нумерацію у межах основної частини 

роботи та позначаються теж арабськими цифрами, тільки через крапку 
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(наприклад: 1.1; 2.1. тощо). Тобто номер підпункту включає номер розділу і 

порядковий номер підрозділу, розділені крапкою. Розділи і підрозділи не 

можуть дублювати один одного за змістом, але разом вони повинні повністю 

розкривати тему курсової роботи. Підрозділи, на які ділиться розділ, не 

повинні співвідноситися один з одним як частина і ціле. Заголовки у змісті 

повинні точно дублювати заголовки в тексті. Не можна скорочувати або 

подавати їх в іншому формулюванні, послідовності та підпорядкованості 

порівняно із заголовками в тексті роботи. Зразок оформлення змісту роботи 

поданий у додатку Б. 

Наступною складовою, яка повинна бути наявною у дипломній роботі 

магістра є вступ.  

Вступ – дуже відповідальна частина наукової роботи, яка містить усі 

кваліфікаційні характеристики наукового дослідження. У вступі певним 

чином сконцентрована вся робота у згорнутому вигляді. Тому він важливий 

не тільки для того, хто читатиме працю, але й у першу чергу для самого 

автора, бо дисциплінує його мислення, змушує дотримуватися обраних 

принципів і вимог [4, С. 61]. У вступі потрібно дати стислий огляд сучасного 

стану проблеми, котрій присвячується курсова робота. Тут чітко 

обґрунтовують актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, 

формулюють об’єкт і предмет дослідження, зазначають обрані методи 

дослідження. У вступі матеріал рекомендують подавати у такій 

послідовності: 

 ступінь дослідження проблеми та актуальність теми; 

 короткий огляд літератури з теми; 

 мета і завдання дослідження; 

 об’єкт дослідження; 

 предмет дослідження; 

 матеріал дослідження; 

 методи дослідження; 

Вступ починають з обґрунтування актуальності обраної теми.  
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Актуальність (лат. actualis — дієвість) теми — це важливість, суттєве 

значення, відповідність теми дослідження сучасним потребам певної галузі 

науки та перспективам її розвитку, практичним завданням відповідної сфери 

діяльності. Вона характеризує співвідношення між тим, що з даної проблеми 

вже відомо і що досліджується. 

При обґрунтовані актуальності теми роботи слід звернути увагу на те, 

що вона повинна вирішувати певну актуальну педагогічну проблему, яку 

важливо чітко виділити. В цій частині вступу через критичний аналіз та 

порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) 

обґрунтовується доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи 

виробництва, особливо на користь України. Обґрунтування актуальності 

повинне містити соціальний і педагогічний аспекти. Актуальність теми 

зумовлюється також її недостатньою вивченістю або необхідністю 

переосмислення на основі раніше недоступних джерел та літератури.  

При обґрунтуванні актуальності теми студент має право на прояв 

творчого підходу. Але при цьому в різній послідовності слід підійти до 

аргументації соціальної значущості обраної теми. Обов’язково слід вказати, 

які соціальні умови, передумови обумовлюють необхідність розробки даної 

теми, підтвердити свої твердження посиланнями на офіційні документи. 

Необхідно відобразити ступінь вивчення і розробленості досліджуваної 

проблеми у філософській, психологічній, педагогічній та ін. науках. 

Обґрунтувати тему курсової роботи з позицій сучасної теорії та методики 

фізичного виховання та спортивного тренування (як обрана проблема 

трактувалася раніше, які аспекти розглядалися, що вдалося вирішити, що 

залишилося поза увагою вчених, чому вибраний аспект є актуальним у наш 

час). Огляд літератури з теми має відтворити ґрунтовне ознайомлення 

дослідника з науковою літературою, його вміння систематизувати джерела, 

критично їх розглядати, виділяти істотне, оцінювати раніше зроблене іншими 

дослідниками, визначати головне в сучасному стані вивченої теми. 

Матеріали такого огляду слід систематизувати в певному логічному зв’язку і 
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послідовності. Автор, на основі критичного аналізу літератури (а не простого 

її перерахування), вказує на досягнення у вивченні обраної проблеми його 

попередників і наголошує на питаннях, що залишились невисвітленими, 

формулює завдання дослідження. Робота виграє, якщо в ній буде подано 

також критичний аналіз використаних для її написання документальних 

джерел, матеріалів архівів тощо. Тому вміння правильно оцінити тему з 

точки зору її своєчасності, теоретичної і практичної значущості та 

обґрунтувати сутність проблемної ситуації характеризує наукову ерудицію і 

підготовку автора роботи.  

Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним. Достатнім є 

обсяг у межах пів сторінки. Актуальність роботи може бути описана 

наступними словами. Наприклад: 

 “… актуальність нашого дослідження … полягає у необхідності 

проведення комплексного аналізу та системного опису…. ” 

 “Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю узагальнення…” 

 “…тому описані …...зумовили актуальність теми нашого дослідження” 

 “Отже, актуальність теми дослідження зумовлюється, з одного 

боку…” 

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду на цьому етапі дає 

можливість досліднику розробляти гіпотезу та визначити чіткі завдання 

дослідження, їх може бути декілька і кожне з завдань у конкретному 

формулюванні відображає ідею наукової роботи. 

Гіпотеза дослідження – це наукове передбачення, яке допомагає 

виявляти на кожному етапі роботи спрямованість наукового пошуку, а також 

наукове припущення, яке висувається для пояснення певних фактів, явищ чи 

процесів, і яке необхідно підтвердити чи заперечити.  

Тобто, гіпотезою дослідження називають припущення щодо способу 

вирішення проблеми та очікуваних результатів. Вона передбачає процес 

дослідження та його висновки. Крім того гіпотеза – це судження, яке 
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стверджує важливу ідею, істинність і достовірність якої ще потрібно 

доказати. 

Формулювання гіпотези дослідження − це дослідницька операція, 

засобом якої можна передбачити шляхи і способи досягнення мети, 

висловлювати концептуальну позицію автора про усунення суперечності; 

створювати нові ідеї, пропонувати інновації; перевіряти та розвивати вже 

існуючі ідеї, теорії; розкривати механіку функціонування педагогічного 

явища і передбачати перспективи його розвитку; відповідати тим теоріям, 

істинність яких у даній галузі знань вже доказана; відповідати відомим і 

перевіреним фактам; чітко виділяти положення, які потребують доведення; 

передбачати оптимальний варіант вирішення проблеми; визначати стратегію, 

головну ідею дослідження; піддаватися логічному аналізу та перевірці. 

При розробці гіпотези дослідження необхідно мати на увазі, що : 

 гіпотеза повинна пояснювати коло аналогічних питань які становлять 

сутність явища, що вивчається; 

 гіпотеза не повинна бути протиріччям вже встановлених наукових 

фактів; 

 гіпотеза повинна бути проста. 

Гіпотези носять імовірнісний характер. На їх основі відбувається 

систематизація раніше накопичених знань та здійснюється пошук нових 

наукових результатів. Розвиток гіпотези відбувається за трьома стадіями: 

1) накопичення фактичного матеріалу і висловлювання на його основі 

припущень; 

2) формування гіпотез, тобто виведення наслідків із зробленого 

припущення, розгортання на його основі теорії; 

3) перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточнення 

гіпотези. Якщо під час перевірки наслідок відповідає дійсності, то гіпотеза 

перетворюється на наукову теорію. 
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Після розроблення гіпотези формулюються конкретні завдання 

дослідження, визначаються організація та методи дослідження, адекватні 

його завданням. 

Мета кваліфікаційної роботи магістра – це прогнозований результат 

дослідження, головна кінцева ціль даної роботи (одне розгорнуте речення). 

Тобто мета дослідження полягає в тому, щоб вирішити якусь проблему 

(отримання нової інформації, наукових фактів за темою кваліфікаційної 

роботи, формулювання закономірностей та обґрунтування найбільш 

ефективних шляхів навчання й виховання), тому в ній вживаються такі слова: 

«визначити», «дослідити», «виявити», «встановити», «обґрунтувати», 

«довести», «перевірити», «розробити» тощо. Мета не повинна збігатися з 

назвою роботи. Формулюючи мету роботи, студент повинен не тільки 

передбачити недоліки і причини їх виникнення в педагогічній практиці, 

шляхи їх подолання і способи отримання позитивного результату під час 

вирішення педагогічної проблеми, але й чітко уявляти очікуваний результат, 

засоби його отримання. При визначенні мети випускної роботи її авторові 

треба чітко відповісти на питання: 

− у чому полягає сенс, сутність проблеми, що вивчається, який аспект її 

буде основним;  

− чи є в теорії пояснення педагогічному явищу, що вивчається, у чому 

полягають сильні і слабкі його сторони;  

− на що потрібно дати обґрунтовану відповідь;  

− чи можна в ході виконання курсового дослідження отримати 

необхідні дані для розкриття суті проблеми, що вивчається?  

При постановці мети в роботі слід дотримуватися наступних вимог: 

1) мета повинна бути реалістичною, посильною; 

2) мета повинна виводитися з теми і проблеми; 

3) повинна бути можливість перевірити мету (контрольованість, 

діагностичність мети); 
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4) мета повинна бути однозначною і представляти в узагальненому 

вигляді кінцевий результат цільової дії. 

Відповідаючи на наведені вище питання, студент може спроектувати 

основний нерозкритий акцент у проблемі, що цікавить його, що й стане 

метою його дипломної роботи. 

Мета наукового дослідження передбачає розв’язання ряду 

конкретніших завдань дослідження.  

Завдання дослідження − часткові, порівняно самостійні цілі стосовно 

до загальної мети дослідження в конкретних умовах перевірки 

сформульованої гіпотези. 

Завдання дослідження формулюються студентом на основі 

теоретичного аналізу окресленої проблеми й оцінки стану її розв’язання в 

шкільній практиці, вони конкретизують мету дослідження. Завдання 

магістерської роботи відображають основні шляхи Завдання й етапи 

досягнення мети (тобто по суті завдання – це плановані дії). Завдання зручно 

формулювати за допомогою дієслів «вивчити», «описати», «встановити», 

«з'ясувати», «визначити», «порівняти» тощо. Формулювання цих завдань 

необхідно робити якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення складатиме 

зміст наукової роботи. Це важливо також і тому, що назви розділів роботи 

випливають саме з формулювання завдань дослідження. 

Завдання кваліфікаційної роботи можуть включати елементи, наведені 

нижче, проте вони можуть змінюватися залежно від характеру наукової 

проблеми:  

− вирішення певних теоретичних питань, що складають загальну 

проблему;  

− вивчення практики розв’язання порушеної проблеми;  

− обґрунтування необхідної системи засобів для вирішення 

поставленого завдання.  

Завдання дипломного дослідження повинні бути чітко 
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сформульованими і відображати логіку та етапність здійснення дослідження, 

що при проведенні дослідження допоможе у наступному: 

1. виділити прості і доступні для виконання операції; 

2. скласти послідовність виконання цих операцій з урахуванням їх 

зв’язку, складності і часу виконання (виробити тактику дослідження); 

3. змоделювати весь об’єм роботи та розрахувати свої сили. 

Формулювання завдань дослідження здійснюється за таким 

алгоритмом: 

 поділити мету на окремі завдання; 

 провести аналіз об’єму кожного завдання; 

 вияснити складність виконання окремого завдання; 

 з’ясувати порядкову залежність між окремими завданнями; 

 відшліфувати формулювання задач; 

 перевірити формулювання задач на відповідність раніше розробленому 

науковому апарату. 

Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта і предмета 

дослідження. 

Об’єкт дослідження – це частина реальної дійсності, яка підлягає 

дослідженню, тобто це процес, який визначає проблемну ситуацію. 

Слід пам’ятати, що над об’єктом дослідження не здійснюють 

жодних перетворюючих дій. Об’єкт дослідження є лише джерелом 

інформації для дослідника. 

Об’єкт і предмет дослідження – характеризують спрямованість роботи, 

окреслюють обрану для вивчення наукову проблему. Об’єкт і предмет 

співвідносяться між собою як загальне і часткове: предмет „міститься” в 

межах об’єкту, окреслює певні аспекти, риси останнього.  

Предмет дослідження знаходиться в межах об’єкту (спосіб бачення 

об’єкту) та конкретизує, що саме в об’єкті підлягає дослідженню. 

Предмет дослідження – це той аспект об’єкта, його характеристики, 

функції і т. ін., які розглядаються в роботі. 
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Предмет дослідження − 1) зафіксовані в досвіді і включені в процес 

практичної діяльності людини сторони, властивості об’єкта, що 

досліджуються з певною метою в даних умовах і обставинах; 2) та сторона, 

той аспект, чи та точка зору, з якої дослідник пізнає цілісний об’єкт, 

виділяючи при цьому головні, найбільш суттєві ознаки; 3) елементи, зв’язки і 

відношення об’єкта, які підлягають дослідженню в даній роботі; 4) частина 

об’єкта дослідження, яка підлягає особливо детальному вивченню і 

перетворенню. 

Предметом педагогічного дослідження можуть стати: 

 мета фізичного виховання; 

 результат у спортивній діяльності чи фізичному вихованні; 

 зміст, форми і методи організації педагогічного процессу фізичного 

виховання чи спортивної діяльності; 

 характеристики діяльності учня і вчителя чи тренера; 

 суперечності навчально-виховного процесу; 

 характер педагогічних вимог до організації навчання та виховання; 

 педагогічні умови, особливості, тенденції розвитку освітнього процесу; 

 педагогічні відносини між учасниками навчально-виховного процессу 

фізичного виховання чи тренування (або змагання) тощо. 

Також обов’язковим елементом вступу є наукова новизна та практичне 

значення роботи. 

Наукова новизна – це нові наукові положення, рішення, 

запропоновані особисто студентом. При формулюванні наукової новизни 

необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, 

описати ступінь новизни (уперше отримано, удосконалено, дістало 

подальший розвиток, доведена залежність між… і т. ін.). 

Практичне значення – висвітлення можливості практичного 
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застосування отриманих результатів або рекомендації щодо їх використання. 

Після вступу йде основна частина роботи, яка може мати кілька 

розділів (найчастіше 2 або 3).  

Завдання розділів основної частини – переконливо довести та 

проілюструвати головну думку автора.  

Основу тексту складають аргументи – тобто твердження, які 

супроводжуються логічними доказами або фактичними ілюстраціями. При 

цьому, для того щоб зробити текст більш читабельним та структурованим, 

слід намагатися дотримуватися наступних правил:  

1. Кожному основному аргументові присвячуємо мінімум 1 абзац.  

2. Аргументи «проти» (погляди, протилежні до тих, яких дотримується 

автор) обов’язково повинні бути спростовані.  

3. Кожен абзац повинен бути об’єднаний однією думкою і відзначатися 

змістовною та стилістичною єдністю. 

У прикінцевих реченнях кожного підрозділу роботи формулюються 

поточні (проміжні) висновки та узагальнення (коротко 1 – 2 абзаци). Краще 

починати їх словами «Таким чином…». 

Кожний розділ починається з нової сторінки і має заголовок. Розділи 

можуть за потреби мати підрозділи (підпункти).  

У розділах основної частини подають: 

 огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 

 виклад загальної методики і основних методів досліджень; 

 експериментальну частину і методику досліджень; 

 відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні 

дослідження; 

 аналіз та узагальнення результатів досліджень. 

Не зважаючи на те скільки в роботі розділів два чи три,1-й з них – це 

завжди теоретичний розділ.  

У першому теоретичному розділі основної частини розглядаються 

теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, аналітичний огляд літературних 
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джерел з предмета наукового дослідження, критично аналізуються різні 

погляди, здійснюється їх наукова класифікація, основні фактори впливу на 

стан і розвиток досліджуваного об'єкта, визначення та аналіз поняттєво-

категоріального апарату дослідження тощо. Огляд літератури повинен мати 

не тільки хронологічний, але й проблемний характер.  

Також у цій частині роботи дається порівняльний аналіз і оцінка 

підходів до вирішення поставленої проблеми різних авторів, що в цілому 

доводить саме існування досліджуваної проблеми. 

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні 

характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, 

методологічні підходи повинні мати елементи полемічності, розкривати 

власну позицію щодо предмета дослідження, що створює передумови для 

проведення у наступному розділі власних наукових досліджень.  

В цьому розділі студенти показують своє вміння узагальнювати 

теоретичний матеріал з вибраної теми, монографії, матеріали періодичної 

преси, законодавчі і нормативні документи.  

Оскільки в цьому розділі роботи автор розкриває тему використовуючи 

вже створені наукові матеріали особливу увагу варто приділити посиланням 

на використану літературу. Вони повинні бути присутнім повсюдно і 

супроводжувати всі цитати й ідеї, що автор засвоїв після знайомства з 

працями вчених, за винятком тих ідей і висновків, що були зроблені 

самостійно. Посилання ставиться в квадратних дужках відразу після прямої 

цитати або використаної загальної ідеї. В цілому повинно бути 2 – 3 

посилання на сторінці (в залежності від того, скільки ідей було запозичено з 

інших джерел). Дотримуючись принципів наукової етики, необхідно 

перевіряти відповідність посилань і цитувань. Посилання на літературні 

джерела можна наводити у два способи:  

1) зазначати порядковим номером за переліком посилань (тобто 

порядковим номером, під яким це джерело знаходиться у СПИСКУ 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) у квадратних дужках, наприклад: « у працях [2, 
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5, 7]…» Прізвища авторів, включених у контекст речення, пишуться без 

ініціалів, наприклад: «У процесі дослідження Іванов [5] довів…». Прізвища 

іноземних авторів, включені у контекст речення, подаються без ініціалів 

мовою оригіналу, наприклад: «У процесі дослідження Coleman [8] 

показала...». Краще, коли прізвище та/або посилання у квадратних дужках 

наводиться у середині або в кінці речення. При посиланні на роботи 

декількох авторів з певного питання, роботи подаються у порядку цитування, 

наприклад, [5, 6, 9 – 11]. У процесі написання необхідно стежити за 

коректністю цитувань. У разі прямого цитування, коли дослівно наводиться 

частина тексту певного джерела, цитований текст подається в лапках; 

посилання на джерело зазначають відразу після закриття лапок у квадратних 

дужках, вказавши після коми сторінки, на яких міститься цитата (наприклад: 

[5, С. 221]). Непряме цитування (одна або декілька думок викладаються 

власними словами, відображаючи головну інформацію близько до 

цитованого оригінального тексту) супроводжується посиланням на джерело 

без позначення сторінок (наприклад: [5]). Не можна вихоплювати цитату з 

контексту, спотворюючи чужий текст. Необхідно, щоб цитата логічно 

поєднувалася з авторським текстом. Недоцільно перевантажувати текст 

цитатами. Не варто цитатою завершувати параграф або розділ. Звернути 

увагу на те, щоб посилання в тексті на використані джерела були позначені 

тим порядковим номером, яким воно записано у списку використаної 

літератури з виділенням двома квадратними дужками, наприклад «... у 

працях [1 – 7] ...». 

2) вказувати у круглих дужках прізвище (без ініціалів) автора роботи та 

(через кому) рік її видання (Іванов, 2015). Незалежно від кількості авторів 

статті, у дужках вказується лише прізвище першого з них. Якщо прізвища 

авторів включені у контекст речення, вони пишуться з ініціалами, наприклад: 

«У процесі дослідження В.І. Іванов (2015) довів…». Прізвища іноземних 

авторів, включені у контекст речення, подаються з ініціалами в українській 

транслітерації і наводяться в дужках без ініціалів мовою оригіналу разом з 
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роком видання роботи, що цитується, наприклад: «У процесі дослідження А. 

Колеман (Coleman, 2015) показала...». При посиланні на роботи декількох 

авторів з певного питання, роботи слід наводити у порядку їхнього видання 

(відокремлюючи крапкою з комою), скажімо, (Іванов, 2013; Петров, 2014; 

Сидоров, 2016). 

Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 30% 

обсягу основної частини кваліфікаційної роботи, тобто не більше 20 – 25 

сторінок.  

Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і 

систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє 

проводити аналіз шляхом застосування спеціальних статистичних методів і 

прийомів обробки первинних даних про об'єкт дослідження. В ході 

написання роботи необхідно ілюструвати фактичний матеріал, що 

використовується, таблицями, схемами, графіками. Обов’язково в тексті 

давати пояснення до даних та показників, приведених в ілюстративному 

матеріалі. Студент повинен показати вміння сприймати системний характер 

предмету свого дослідження.  

При написанні другого розділу випускної роботи повинні даватися 

посилання на останні видання й публікації. Обсяг розділу приблизно 35 – 45 

сторінок, з приблизною назвою «Організація та методи досліджень». Тобто 

цей розділ повинен висвітлювати методику дослідження. Це передбачає 

виконання студентом певного обсягу емпіричної роботи. Цей обсяг 

визначається кількістю досліджуваних, які були обстежені за допомогою цих 

методик, кількість використаних методик та ступенем їх трудомісткості, 

складністю обробки та аналізу даних. Все це треба враховувати студенту та 

науковому керівнику при плануванні емпіричного дослідження. Студент несе 

відповідальність за планування дослідження, адекватність підібраних 

методик цілям роботи, за організацію та проведення збирання та оброблення 

емпіричних даних, за достовірність отриманих результатів. Цей розділ 

містить 2 – 4 підрозділи. 
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У другому розділі обґрунтовують вибір напрямку дослідження, наводять 

методи розв`язання задач і їх порівняльну оцінку, розробляють загальну 

методику проведення дослідження. Також вказується місце і час проведення 

дослідження, характеризується матеріал, який узято для досліджень, детально 

описуються використані методи досліджень, подають детальний опис 

досліджуваної групи (вибірки): треба вказати середній вік, розподіл 

досліджуваних за статтю, за необхідності – соціальний статус, освіту, 

професійну зайнятість тощо; обґрунтування застосування методик дослідження 

та окремих методів, які застосовувалися у процесі роботи; наводять детальний 

опис експерименту із розглядом його етапів та їхньої послідовності.  

Підрозділ «Організація дослідження» повинен містити повну 

інформацію про логіку і порядок проведення дослідження у просторі та часі. 

Найкраще описувати дослідницьку роботу за завданнями дослідження. При 

описанні кожного завдання слід надати алгоритм дій, використаний для його 

вирішення. Підрозділ випускної роботи «Організація дослідження» також 

повинен містити інформацію про базу, на якій проводилися дослідження, 

використані інвентар та обладнання, засоби контролю тощо. 

В підрозділі «2.2. Методи дослідження» повинна міститися виключно 

інформація про методи дослідження. При цьому надаються тільки ті методи, 

нормативи і контрольні тести, які використані студентом в дослідженнях, 

включаючи методи математичної статистики. Дається коротка 

характеристика використаним методам та посилання на джерела, де ці 

методи опубліковані. Це необхідно, щоби всі використані методи мали 

посилання на офіційні першоджерела, які повинні бути у розділі «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». Не слід включати до роботи методи та інші 

інструменти дослідження сумнівного походження, або без авторства. 

Типовою помилкою малодосвідчених дослідників є включення у цей 

підрозділ інформації, не пов’язаної з методами досліджень: опис методик 

тренування, цитати з підручників, власних роздумів, речень з емоційним 

забарвленням тощо. Широковідомі методики не потребують детального 
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опису, а опитувальники чи анкети, які адаптує автор курсової роботи, 

повинні бути подані в додатках. Тобто в основу покладається описання 

організації емпіричного дослідження. Не допускається називати  РОЗДІЛ 2 

"Практична частина", "Експериментальна частина".  

При наведенні в роботі формул за допомогою, яких проводилась 

обробка результатів, вони повинні бути набрані за допомогою редактора 

формул Microsoft Equition 3.0. (На верхній панелі функція ВставкаОб’єкт 

Microsoft Equition 3.0) (рис. 3.3. а, б, в). 

 

а) пошук редактора Microsoft Equition 3.0. 

 

б) редактор Microsoft Equition 3.0. 
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в) використання редактора Microsoft Equition 3.0. для додавання формули в 

текст 

Рис.3.3. Додавання формули в текст за допомогою редактор Microsoft 

Equition 3.0. 

 

Формули (якщо їх більше одної) нумеруються у межах розділу та 

позначаються певним номером, написаним у дужках, але нумерувати 

доцільно лише ті формули, на які є посилання далі у наступному тексті, інші 

формули можуть залишатися ненумерованими. Крім того, формули треба 

виділяти з тексту вільними рядками.  

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у 

формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати 

з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без 

двокрапки. 

Вище і нижче від кожної формули потрібно залишити хоч однин 

вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід 

перенести після знака рівності ( = ) або після знаків плюс ( + ), мінус ( - ), 

множення (  ́) і ділення ( : ). 

В роботі емпіричного характеру, що містить власні дослідження третім 

є розділ подання отриманих результатів та їх інтерпретація. Цей розділ 
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вимагає від студента найбільших творчих зусиль, адже в ньому він має 

обґрунтувати свої пропозиції, спрямовані на досягнення мети, поставленої у 

вступі. Він присвячується вичерпному і повному викладу результатів 

власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить в 

розроблення проблеми. Студент повинен дати оцінку повноти розв`язання 

поставлених завдань, достовірності отриманих результатів, їх порівняння з 

аналогічними результатами, отриманими вітчизняними та зарубіжними 

авторами. В третьому розділі на базі проведених розрахунків повинен 

сформулювати конкретні пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення 

діяльності об’єкту дослідження по обраній темі. Тож результати наукового 

дослідження узагальнюються з метою перетворення їх у джерело інформації. 

Дані експериментів чи спостережень в цьому вигляді викладають не 

тільки описово, але й наводять у вигляді таблиць, діаграм, рисунків, схем, 

фотографій, графіків тощо, які докладно описуються. Вибір форми 

ілюстративного матеріалу залежить від мети і характеру дослідження. 

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, 

де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. На всі матеріали мають 

бути посилання в тексті. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують 

послідовно в межах РОЗДІЛУ «Результати досліджень та їхнє обговорення» 

(за винятком ілюстрацій, поданих у додатках, нумерація яких іде послідовно 

в межах додатків). Номер ілюстрації складається з номера розділу та 

порядкового номера ілюстрації через крапку (наприклад, «Рис. 3.1. І його 

назва). Ілюстрації повинні бути органічно пов'язані з текстом, збагачувати 

його зміст, допомагати читачеві глибше зрозуміти проблему, мету і завдання 

досліджень з обраної теми. Не слід включати в роботу випадкові ілюстрації, 

що мають відношення до другорядних питань. Номер, назва ілюстрації та 

пояснювальні підписи (звичайний шрифт) розміщують безпосередньо під 

ілюстрацією. У назві рисунку бажано не використовувати скорочення. 

Наприкінці крапку не ставлять. 

Результати досліджень в дипломній роботі можуть бути представлені 
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також і у вигляді табличного матеріалу (таблиць). 

Якщо результати представлені у вигляді таблиці, тоді таблицю слід 

розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, 

або на наступній сторінці і у такий спосіб, щоб було зручно читати (без 

повороту, або з поворотом за годинниковою стрілкою).  

Цифрова інформація в таблицях повинна бути компактною. Весь 

цифровий матеріал, поданий у статистичних таблицях, має бути обов'язково 

прокоментований. Не допускаються помилки в розрахунках і виправлення 

цифр. На всі таблиці, як й ілюстрації, мають бути посилання в тексті. При 

цьому по тексту слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад «... у табл. 

3.4» або «(табл. 3.4)». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації 

скорочено пишуть слово «дивись», наприклад «(див. табл. 3.4)». Таблиці 

нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу (за 

винятком таблиць, що наводяться у додатках). Номер таблиці складається з 

номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, 

наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Назву таблиці 

друкують малими (крім першої великої) жирними літерами і розміщують над 

таблицею, розташовувати симетрично до неї по центру сторінки. Назва має 

бути стислою і, одночасно, вичерпною, відбивати зміст таблиці (Додаток А1 

або просто Додаток А). Слово «Таблиця» пишеться без скорочення і 

розміщується у правому верхньому куті таблиці над її тематичним 

заголовком. Важливо пам’ятати, що числові дані не мають бути 

продубльовані в тексті, в таблиці й у діаграмі. Обирається лише одна форма 

подачі числових результатів (для недопущення роздування об’єму роботи за 

рахунок повторного наведення результатів). 

При оформленні таблиць та діаграм з результатами статистичної 

обробки даних слід дотримуватись українських та міжнародних стандартів 

представлення таких результатів. Так, якщо дані підпорядковані закону 

нормального розподілу, то їх найчастіше представляють у вигляді: середнє 

арифметичне ± похибка середнього арифметичного (M±m) (згідно з 
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міжнародним стандартом допустимою є також форма запису: середнє 

арифметичне ± середнє квадратичне відхилення (M±σ)). Зірочкою або іншим 

знаком вказують наявність достовірної різниці між значенням, отриманим у 

даній експериментальній групі, та значенням, отриманим у контрольній групі 

(або іншій еталонній групі, з якою проводилося статистичне порівняння). 

При цьому під таблицею або діаграмою вказують, при якому рівні 

значущості (p) проводилося дане статистичне порівняння. Можна також 

замість зірочки зазначати величину p біля кожного значення. 

У процесі проведення психологічних досліджень і написання наукової 

дослідної роботи слід чітко дотримуватися етичності та конфіденційності як 

провідних стрижневих принципів психологічного дослідження. Категорично 

неприпустимо називати прізвища досліджуваних осіб під час обговорення 

результатів чи наводити їх у таблицях із результатами досліджень, а також 

подавати будь-яку інформацію, на підставі якої можна ідентифікувати 

досліджуваних. 

Логічним завершенням дослідження є висновки. В них формулюються 

висновки, що показують, якою мірою вирішені завдання і досягнута мета 

роботи. Висновки повинні бути конкретними, аргументованими. Важливо 

кожен висновок підкріпити необхідними поясненнями і результатами 

розрахунків з курсової роботи. Їх обсяг становить 2 – 3 сторінки.  

У висновках також відображається те суттєве і, за можливістю, нове, 

що складає наукові і практичні результати проведеної роботи. Висновки 

розпочинають із короткої оцінки стану досліджуваного питання. Далі 

послідовно, логічно викладають, синтезують та узагальнюють одержані 

результати власного дослідження. Якщо в роботі досліджувалась динаміка 

явища, то робляться висновки  про її характер: коли і якими були зміни та що 

їх спричинило.  

Висновки формулюють у вигляді окремих пронумерованих лаконічних 

і конкретних положень. У пункти висновків можуть бути включені 

узагальнені цифрові дані, одержані автором (проте не слід занадто 
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перевантажувати висновки числовими даними). Висновки повинні містити 

відповідь на питання, що були сформульовані у вступній частині. Роблячи 

підсумок проведеного дослідження, необхідно показати, як матеріал основної 

частини та результати співвідносяться із метою та завданнями, 

сформульованими у вступі, наголошуючи на тому новому, що досягнуто 

автором. 

Варто пам’ятати! У висновках не подаються кількісні підрахунки, 

цитати та точки зору науковців, а наводяться їхній узагальнений аналіз і 

опис.  

У висновках необхідно наголосити на теоретичній та практичній 

корисності здобутих результатів, окреслити можливості їх використання та 

подальшого удосконалення. Висновки є виключно авторським текстовим 

матеріалом – не допускається подання запозиченої інформації, посилань, 

відомих визначень, цитат, формул, графіків, схем та таблиць. 

Кожен висновок рекомендується оформити окремим абзацом. 

Після загальних висновків подається бібліографічний список 

використаних джерел.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ – це перелік всіх джерел, які 

були використані в роботі при викладенні наукових положень і на які є 

посилання в тексті. Забороняється включати до списку роботи, на які не було 

посилання в тексті, чи дублювати вже наведені роботи. Бібліографічний опис 

літератури повинен бути повним, оскільки він дає можливість судити про 

поінформованість автора в межах даної тематики. Список складається із 

вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, інформаційних ресурсів 

Інтернету, законодавчих актів, нормативних матеріалів тощо. До списку 

бажано не включати підручники, навчальні посібники, інші навчальні та 

навчально-методичні видання. При написанні роботи мають бути 

використані сучасні наукові джерела – переважати (становити не менше 

половини) повинні джерела з даної проблематики за останні 5 років. Дані про 

джерело в списку не перекладаються українською мовою, а вказуються 

мовою оригіналу (англійською, російською тощо). Використані літературні 
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джерела повинні включати 50 – 70 найменувань, серед них мінімум 1 – 

іноземними мовами. Література іноземними мовами наводиться в кінці 

списку. Нумерація джерел наскрізна (Додаток В). 

Список розташовують в алфавітному порядку за прізвищами авторів 

або першої літери назв творів. Авторів, які мають однакові прізвища, 

записують за алфавітним порядком їхніх ініціалів. Праці одного автора 

записують за першими буквами назв його праць. Прізвища авторів 

наводяться у тій послідовності, в якій вони подані у виданні та розділяють 

комами. Якщо це робота двох або трьох авторів, то можна подавати лише 

прізвище та ініціали першого і додаючи слова "та ін.". Книга, яка має понад 

три автори може бути записана у двох варіантах – за назвою, або за 

прізвищем першого автора. Література, що видана різними мовами, 

розміщується у такий спосіб: кирилицею, а потім – латинською. Якщо у 

кваліфікаційній роботі використано праці, що розповсюджено на правах 

рукопису (кандидатські, докторські дисертації, автореферати дисертацій), то 

при бібліографічному описі використовують інформацію, подану на 

титульному аркуші. Журнальні статті описуються за схемою: прізвище 

автора (-ів), назва статті, назва журналу, рік видання, номер журналу, 

сторінки, на яких надрукована стаття. Газетні статті описуються за схемою: 

прізвище автора (-ів), назва статті, назва газети, рік видання, число і місяць, 

сторінки, на яких надрукована стаття. Статті, опубліковані в наукових 

збірниках, описують за схемою: автор, назва, назва збірника, дані про 

наукового редактора, місце видання, видавництво, рік видання, сторінки. У 

списку можуть бути посилання на публікації у мережі Інтернет. Відповідно 

до стандарту ISO 690-2 бібліографічний опис таких джерел передбачає запис 

джерела (відповідно до вимог бібліографічного опису книги, статей 

періодичних видань), після якого у квадратних дужках зазначають слово 

Режим доступу, та вказують: URL адресу сторінки, в дужках дату відвідання 

сторінки в Інтернеті. Наприклад: 

1. Cell [Електронний ресурс]: англійська версія / Режим доступу: 

http://www.cell.com (дата звернення: 19.12.2010).  
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2. Public Library of Science [Електронний ресурс] : Boughorbel S. Model 

Comparison for Breast Cancer Prognosis Based on Clinical Data / S. Boughorbel, 

R. Al-Ali, N. Elkum // PLOS One. — 2016. — Vol. 11, № 1. - Режим доступу: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146413 (дата 

звернення: 16.01.16). 

Повний перелік прикладів щодо оформлення літератури за чинними 

вимогами можна отримати з Наказу ВАК України № 63 від 26.01.2008 у 

частині ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ... „. 

Допоміжні або додаткові матеріали, що переобтяжують текст основної 

частини курсової роботи, але необхідні для повноти його сприймання, 

доцільно вносити до додатків. 

Розміщувати додатки треба в порядку посилань на них в тексті. Вони 

не входять в загальний обсяг роботи. 

ДОДАТКИ (подаються за необхідності). У додатках наводяться 

допоміжні матеріали: копії документів, витяги із законодавчо-нормативних 

документів, звіти, інструкції, положення, правила, проміжні математичні 

докази, формули, розрахунки, комп’ютерні програми, а також результати 

досліджень (великі таблиці, рисунки тощо), які б ускладнили розуміння 

змісту роботи, якщо б знаходились в її основній частині. 

Позначають додатки послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Якщо один додаток складається з 

кількох частин, то їх позначають номерами: Додаток А 1, Додаток А 2 тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

РОЗДІЛ 4 

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ МАГІСТРА 

4.1. Підготовка кваліфікаційної роботи магістра до захисту 

Кожна робота, після її завершення, скеровується кафедрою на 

рецензію. Рецензія подається у письмовому вигляді в довільній формі і має 

містити такі складові:  

• висновки щодо актуальності обраної теми, практичного значення 

виконаної кваліфікаційної роботи;  

• характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної 

магістерської роботи, відповідності змісту роботи завданню;  

• висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, 

методичних підходів щодо вдосконалення діяльності установ / організації 

згідно з напрямком теми дипломної магістерської роботи, елементів наукової 

новизни;  

• оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення 

певних аспектів діяльності, підвищення його ефективності;  

• оцінку загальних вражень від випускної роботи (оформлення, стиль і 

грамотність викладення тощо);  

• інші питання на погляд рецензента;  

• висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної 

магістерської роботи вимогам до таких робіт, про можливість допущення її 

до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про 

оцінку роботи за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно».  

Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім’я та по 

батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис. Рецензія є 

інформацією для державної екзаменаційної комісії про якісний рівень 

виконаної роботи. Негативна рецензія не є підставою для не допуску 

дипломної магістерської роботи студента до захисту. 



 

 

44 

Для підготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими 

зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з 

рецензією до захисту роботи на засіданні ЕК. Особливу увагу звернути на 

висловлені рецензентом зауваження і за можливістю усунути зазначені 

недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді на захисті в ЕК. 

Рецензія додається до дипломної магістерської роботи разом з іншими 

супровідними документами.  

Завершальною процедурою допущення кваліфікаційної роботи 

магістра до захисту є її розгляд та супровідних матеріалів (письмового 

відгуку наукового керівника, рецензії на кваліфікаційну роботу від 

рецензента роботи) завідувачем кафедри. 

Остання фаза роботи – це підготовка тексту усної доповіді та 

автореферату магістерської роботи. 

Кваліфікаційна робота магістра супроводжується окремим 

авторефератом, який здобувач друкує державною мовою.  

Автореферат роботи друкується із обов’язковим зазначенням вихідних 

відомостей про роботу і надається рецензенту та державній комісії. Якщо у 

роботі використано ідеї або розробки, що належать співавторам, іншим, 

авторам магістрант повинен відзначити цей факт у роботі та в авторефераті з 

обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску. Загальні вимоги 

до автореферату.  

Призначення автореферату – широке ознайомлення наукових 

працівників з методикою дослідження, фактичними результатами і 

основними висновками роботи.  

Автореферат друкують державною мовою. Розповсюдження 

автореферату дає змогу одержати до дня захисту відгуки від спеціалістів. 

Автореферат має досить ґрунтовно розкривати зміст магістерської роботи, в 

ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої немає 

в роботі.  

Структурно автореферат складається із загальної характеристики 
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роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за 

темою кваліфікаційної роботи і анотацій українською та англійською 

мовами. Загальна характеристика роботи, що подається в авторефераті, має 

відповідати наведеним у вступі до роботи її кваліфікаційним ознакам. 

Недоцільно використовувати рубрики, не рекомендовані у вимогах до змісту 

цих ознак. Заголовки рубрик не треба виділяти в окремі рядки, достатньо 

вирізнити їх жирним шрифтом або курсивом і розмістити в підбір із текстом. 

Крім того, вказують структуру магістерської роботи, наявність вступу, певної 

кількості розділів, додатків, повний обсяг роботи в сторінках, а також обсяг, 

що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), 

список використаних літературних джерел (із зазначенням кількості 

найменувань). В основному змісті стисло викладається сутність 

магістерського дослідження за розділами. 

Цей розділ повинен дати повне і переконливе уявлення про виконану 

роботу. Якщо вступна частина автореферату дає змогу скласти лише загальне 

враження про роботи, то основна частина, яка і є власне реферативною, дає 

більш повне уявлення про її зміст і побудову. У цій частині автореферату 

важливо показати, як були отримані результати, продемонструвати хід 

дослідження, викласти сутність використаних методів, навести дані щодо їх 

точності і трудомісткості, описати умови і основні етапи експериментів. 

Нюанси висвітлення змісту роботи можуть розрізнятися залежно від наукової 

галузі, теми та інших факторів. Проте у всіх випадках до автореферату 

доцільно вводити насамперед висновки і кінцеві результати.  

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи, 

яка повинна відповідати загальним висновкам магістерської роботи. Вони 

починаються з формулювання наукового завдання або проблеми, за 

вирішення яких магістрант претендує на присудження наукового ступеня 

магістра. 

Список опублікованих праць здобувача за темою кваліфікаційної 

роботи магістра, якщо вони є, подають відповідно до вимог державного 
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стандарту з обов’язковим наведенням назв праць і прізвищ усіх співавторів. 

На останніх сторінках автореферату розміщують анотації українською 

та англійською мовами.  

Анотація англійською мовою повинна бути розгорнутою, обсягом до 1 

сторінки машинописного тексту (до двох з половиною тисяч друкованих 

знаків), інформацією про зміст і результати роботи, а дві інші анотації – 

обсягом до 0,25 сторінки машинописного тексту (до 600 друкованих знаків) – 

ідентичного змісту інформація про основні ідеї та висновки магістерської 

роботи. Анотації складаються за формою, яка має такий зміст:  

- прізвище та ініціали здобувача;  

- назва магістерської роботи; - спеціальність (шифр і назва); 

 - установа, де виконана робота і відбудеться захист;  

- місто, рік.  

Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. 

Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові 

ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно 

використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих 

термінів і символів та скорочень, що не є загальновживаними.  

Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. 

Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту 

анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове 

навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображувати поза 

контекстом основний зміст наукової праці. Загальна кількість ключових слів 

повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти.  

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують у рядок, через 

кому. Оформлення автореферату. За обсягом автореферат (без обкладинки і 

анотацій) не може бути меншим 0,35 авторських аркуша і перевищувати 0,45 

авторських аркуша при друкуванні через 1,5 інтервалу з розміщенням до 40 

рядків на сторінці. Один авторський аркуш – 40 тисяч друкованих знаків, 

тобто 10 – 12 сторінок. На лицьовій стороні обкладинки автореферату 
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подаються: 

- назва організації, де виконана магістерська робота і де вона 

планується до захисту;  

- індекс УДК;  

- прізвище, ім’я, по батькові магістранта;  

- назва магістерської роботи;  

- шифр і найменування спеціальності за переліком спеціальностей 

наукових працівників;  

- підзаголовок «Автореферат роботи на здобуття наукового ступеня 

магістра з….»  

- місто, рік. 

Слід пам’ятати, що захист магістерської роботи це не тільки 

демонстрація знань літератури, яка має пряме відношення до теми праці, 

це не тільки звіт з вузької спеціальної теми, але й своєрідний екзамен по 

спеціальності, в якому студент зобов’язаний виявити свою ерудицію у 

володінні категоріями та поняттями. У побудові тексту доповіді 

спираються на текст своєї роботи. Тривалість виступу загалом обмежена – 

10 хв.  

Доповідь слід готувати таким чином. 

1. Доповідь підготовляється на аркушах білого паперу формату A4. 

2. Використається тільки одна сторона аркуша. 

3. Кожна сторінка обов’язково нумерується. 

4. При підготовки тексту доповіді використають 14 шрифт (такий шрифт 

легко прочитати стоячи перед кафедрою). 

5. Подвійний інтервал між рядків (текст можна легко підправити). 

6. На голосне читання однієї сторінки такого рукопису буде йти в 

середньому біля однієї хвилини. 

Доповідь повинна мати таку структуру: 
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- обґрунтувати актуальність теми; 

- цілі та завдання курсової роботи з обґрунтуванням об'єкту 

дослідження; 

- результати проведеного аналізу та з'ясованих проблем; 

- запропоновані варіанти розв'язання проблем, їх оцінка; 

- основні висновки по роботі. 

Крім того підготовка до захисту роботи охоплює виготовлення засобів 

для унаочнення головних результатів досліджень і підготування виступу. 

Доповідь обов’язково супроводжується презентацією (в Power Point) з 

використанням мультимедійної техніки. 

При підготовці презентації слід врахувати наступні вимоги. 

Презентація виступу на захисті кваліфікаційної роботи зазвичай не 

повинна перевищувати 20 слайдів, але краще вкласти матеріал у 10 – 12 

слайдів (максимум 2 слайди на хвилину промови). Тло слайдів презентації 

бажано обрати одне для всієї презентації. Можна скористатися шаблонами, 

які містить програма. Бажано, щоб кольори схем, діаграм, малюнків були 

яскравішими за тло, а отже краще використовувати світле тло з невеликою 

кількістю декоративних елементів. Ефекти анімації мають допомагати 

сприйманню інформації, а не бути самоціллю і не відволікати увагу слухачів 

від змісту презентації. Бажано не використовувати складних прописних 

шрифтів, розмір шрифтів має бути не менше, ніж 20 – 22 pt. В одному слайді 

доцільно вміщувати не більше, ніж 12 – 15 строчок тексту. 

Презентація виступу повинна містити: 

 короткий теоретичний вступ (вказати хто займався досліджуваною 

проблемою і які підходи вироблені) (1 – 2 слайди); 

 мета та гіпотези дослідження (1 слайд); 

 методи та методики дослідження (1 слайд); 

 опис змінних і сталих (1-2 слайди); 

 опис результатів дослідження (8-10 слайдів); 

 висновки та рекомендації (1-2 слайди). 



 

 

49 

Класичні помилки презентації: 

 забагато матеріалу на слайді; 

 забагато слайдів; 

 дуже швидко йдуть слайди; 

 малий шрифт; 

 надмірне “декорування”; 

 тло слайду (шаблон) зливається з текстом або надміру яскравий, 

відволікає увагу; 

 невиправдане використання ефектів анімації 

Закінчуватися доповідь повинна висловленням подяки слухачам ( «На 

цьому доповідь закінчено. Дякую за увагу»). 

 

 

4.2. Захист кваліфікаційної роботи магістра 

Надрукована кваліфікаційна робота у завершеному вигляді повинна 

бути представлена до захисту.  

Процедура офіційного публічного захисту дипломної магістерської 

роботи складається з:  

а)10 хв. доповіді автора дипломної магістерської роботи; 

б) ілюстративного матеріалу для кожного члена ЕК, в якому викладено 

основні положення дипломної магістерської роботи;  

в) презентації за допомогою мультимедійного забезпечення;  

г) обговорення роботи, під час якого доповідач дає відповіді на 

запитання членів ЕК. 

Захист кваліфікаційної роботи магістра проводиться за таким 

сценарієм: керівник теми (голова комісії) перед початком захистів робіт 

оголошує регламент (як правило, до 10 хв. - для захисту однієї 

кваліфікаційної роботи магістра), оголошує тему роботи, ім’я та прізвище 

студента, надає йому слово.  

На захисті студент не повинен читати доповідь, а повинен вільно 
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розповідати зміст роботи. Орієнтовна структура доповіді повинна відбивати 

структуру кваліфікаційної роботи магістра. Особливу увагу студент повинен 

приділити характеристиці власного внеску в розробку проблеми. 

Доповідь студента має починатись із звертання: 

«Шановні присутні! Тема моєї кваліфікаційної роботи....», завершувати 

доповідь – словами "Дякую за увагу"; ніколи не використовувати слова "Я 

провів дослідження...", "Я визначив...". 

Після доповіді студент надає відповіді на зауваження наукового 

керівника, якщо вони невраховані; відповіді на поставлені запитання 

присутніх. Питання можуть стосуватися як конкретно самої кваліфікаційної 

роботи, так і загальних тем проблеми, проблеми яка досліджуються в цій 

роботі. Відповіді на запитання повинні бути лаконічні, чіткі.  

Відповіді на питання необхідно починати словами "Дякую за 

запитання! Шановний Іван Іванович!" або «Дяку за запитання!».  

Всі відповіді повинні починатися після 3 – 5-секундної паузи, яка 

необхідна для того, щоби переконатися, що запитання уже завершено. 

Невелика пауза між запитанням та відповіддю дозволяє сформулювати 

думку.  Відповіді мають бути максимально короткими і по суті питання; 

якщо питання стосується проблеми, яка не досліджувалася, відповідь 

повинна бути приблизно такою: "Дякую (або Шановний Іване Івановичу)! 

Піднята Вами проблема безумовно заслуговує на увагу, однак її вивчення не 

входило у завдання наших досліджень. В наступних наших роботах ми 

безумовно повернемося до її вивчення." Не є правильним на захисті вступати 

в емоційну суперечку з будь-ким з присутніх; відповідати потрібно тільки з 

дозволу екзаменатора; дискусія повинна бути коректною з максимальною 

шанобливістю до її учасників. 

Під час захисту оцінюється: якість виконаної студентом дипломної 

роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння 

аналізувати практичну діяльність, логічно і аргументовано викладати думки, 

відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору. 
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Потрібно мати на увазі, що остаточна оцінка залежить від захисту й 

може бути як вищою, так і нижчою за попередню.  

Підсумкова оцінка за захист кваліфікаційної роботи магістра може 

бути знижена за:  

• невідповідність в оформленні роботи – до 20 балів; 

• відмову студента враховувати зауваження керівника – до 15 балів;  

• відсутність презентаційних матеріалів – до 15 балів. 

Що робити якщо доповідач під час виступу запнувся?  

Це трапляється дуже часто. У такій ситуації потрібно насамперед, не 

розгубитися й зберігати ясність думки. Спочатку зробити паузу, потім 

глибокий вдих. Далі можна залишити незакінчене речення й почати нову 

думку, а потім повернутися до незакінченої думки. Повернутися до 

незакінченої думки можна в наступний спосіб (за допомогою фраз): 

 Я хотів би ще раз повернутися до початку моєї доповіді (до моєї 

останньої думки й т.п.)» 

 «Я хотів би ще раз повторити ту думку, що…» 

 «До цього мені хотілося б ще додати…» 

 «Дозвольте мені ще раз інакше формулювати» 

 «Дозвольте ще додати …» 

Такі переходи звичайно не впадають в очі, тому що ніхто не знає, що за 

чим повинне було б йти у доповіді. 

Остаточна оцінка роботи оголошується після виступу студента та 

відповіді його на питання. 

 

 

4.3. Оцінювання кваліфікаційної роботи 

Після закінчення захисту проводиться підсумкове засідання ДЕК, яка 

оцінює кваліфікаційну роботу кожного магістранта відповідно до критеріїв 

оцінки. 

«Відмінно» (90-100) - робота повністю відповідає вимогам та не має 

зауважень з боку Державної екзаменаційної комісії. 
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«Добре» (74-89) - робота повністю відповідає вимогам та містить 

несуттєві зауваження Державної екзаменаційної комісії до оформлення 

магістерської роботи. 

«Задовільно» (60-73) -  робота повністю відповідає вимогам, але має 

зауваження Державної екзаменаційної комісії щодо захисту 

магістерської 

роботи. 

«Незадовільно» (1-59) - не відповідає вимогам та має значнізауваження 

з боку Державної екзаменаційної комісії. 
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Додаток А 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ 

АДМІРАЛА МАКАРОВА 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ 

 

кафедра  Теоретичних основ олімпійського та професійного спорту_______ 

Освітній ступень: магістр___________________________________________ 

Спеціальність: _017_“Фізична культура і спорт“________________________. 

Форма навчання ____денна ________________________________________  

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА 

УДК 796.015/796.071.5 

СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ЮНАКІВ В СИСТЕМІ 

СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ У ЗМІШАННИХ ЄДИНОБОРСТВАХ 

 

                                Магістранта групи 6541м 

            ПІБ  

                                               ____________________________ 

       Науковий керівник: 

          к. н. фіз. вих. , доцент  

                                                         ПІБ  

                                            _______________________________ 

 

                                          Рецензент:  

                                             

                                            ______________________________ 

 

“ Рекомендувати до захисту” 

Завідувач кафедри ТООПС _____________________________________ 

Проректор з навчальної роботи  _________________________________ 

Миколаїв – 2019 
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