
Практичне заняття 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

План 

1. Сутність магістерської роботи, її структура. 

2. Вимоги до написання магістерської роботи. 

3. Технологія підготовки магістерської роботи. 

4. Загальний зміст магістерської роботи та вимоги до її оформлення. 

5. Правила подання текстового матеріалу. 

6. Правила подання ілюстрацій, таблиць і формул. 

7. Оформлення посилань і цитування. Додатки. 

8.  Вимоги до захисту магістерської роботи. 

 

Рекомендована література: 

1. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень : 

2. Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с. – С. 79-115. 

3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : 

Навчальний посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с. – 

С. 119-137. 

4. Нормативні матеріали з навчально-методичної роботи Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка : навч.-метод. 

посібник / Укл. : В. М. Федорчук, А. С. Попович, Л. І. Тимофійшина. – 

Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2010. – 220 с. 

5. Основи методології та організації наукових досліджень : Навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К. : 

Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. – С. 129-159. 

6. Руснак І. С. Магістерська робота з педагогіки : навчально-методичний 

посібник / І. С. Руснак, С. З. Романюк. – Чернівці : Рута, 2005. – 208 с. 

7. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник. – 

Київ : Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 c.  

 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів  

(написання есе). 

Есе – це розв’язання конкретної проблеми, яке ґрунтується на 

теоретичному осмисленні вивченого матеріалу та опрацьованої літератури з 

урахуванням суспільно-значущих тем, викладене на 7-8 сторінках (12600-

14400 знаків). Есе є однією з найпростіших форм науково-аналітичного 

тексту. Найчастіше його метою є аргументоване висловлення автором 

особистої точки зору щодо певної дуже конкретної проблеми.  

Структура есе:  

- Вступна частина. Формулювання проблеми, якій присвячено есе.  

- Реферування праць, в яких висловлено аргументи „за” щодо вказаної 

проблеми.  

- Реферування праць, в яких висловлено аргументи „проти” щодо вказаної 

проблеми.  

- Дискусія автора щодо реферованих вище позицій. Представлення та 

аргументація своєї точки зору.  

В цілому структуру есе можна узагальнити наступним чином:  

- назва теми;  

- ім’я та прізвище автора;  

- короткий зміст (анотація) – 150-200 знаків;  

- ключові слова;  

- вступ;  

- основна частина;  

- постановка проблеми;  

- аргументація для розвʼязання: за і проти;  

- висновки (та пропозиції).  

Презентація есе полягає у:  

- вмінні чітко й аргументовано викласти матеріал;  

- вмінні зацікавити аудиторію, вичерпно відповісти на запитання.  



В оцінюванні враховуються:  

- актуальність та чітке формулювання проблеми;  

- оригінальність розв’язання;  

- аргументація: за і проти. 

Тематика есе 

1. Науково-технічний потенціал України: визначення, сучасний стан, 

перспективи розвитку.  

2. Характеристика науково-педагогічної сфери України, її тенденцій та 

перспектив.  

3. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів, їх зайнятість.  

4. Менеджмент в науково-педагогічній сфері України.  

5. Науково-педагогічний потенціал України та проблеми його 

менеджменту.  

6. Науково-освітня інтеграція як пріоритет менеджменту дослідницької 

діяльності в Україні.  

7. Науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС) вищих навчальних 

закладів України: загальна характеристика.  

8. Вимоги до вибору теми, постановки наукової проблеми дослідження та 

її конкретизації.  

9. Види та джерела наукової інформації, її носії.  

10. Пошук і форми узагальнення наукової інформації.  

11. Інформаційна база дослідження, способи її формування.  

12. Бібліографічний опис інформаційних джерел (визначення 

бібліографічного опису, його елементи).  

13. Анотація до наукової статті.  

14. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.  

15. Доповідь (повідомлення): алгоритм, види доповідей, їх загальна 

характеристика.  

16. Фундаментальна та прикладна методологія дослідження.  



17. Організація і проведення педагогічних досліджень.  

18. Організація і управління в сфері творчої педагогічної діяльності.  

19. Психологія і технологія наукової творчості.  

 

 

 


