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Науково-дослідна робота студентів магістратури випливає із цілей і 

завдань освітнього процесу та сприяє підготовці висококваліфікованих 

фахівців. Серед провідних вимог тут є всебічний розвиток їх творчих 

здібностей і дослідницьких умінь, аналітичних і рефлексивних компетенцій 

студентів.

Науково-дослідна робота магістрів спрямована на розвиток у майбутніх 

науковців і практиків різного фаху нахилів до пошукової дослідної діяльності, 

до творчого розв’язання суспільних, виробничих і навчальних завдань, а також 

формування умінь, навичок та компетенцій застосування дослідницьких 

методів і засобів у повсякденні вирішення професійних завдань і проблемних 

ситуацій.

Творча пізнавальна діяльність студентів над магістерським проектом -  це 

цілісна система дослідницьких дій і процедур, під час якої вони виконують 

низку творчих завдань: готують доповіді, реферати, програму емпіричних 

досліджень, аналітичні звіти, пишуть наукові тези і статті, оформляють 

дипломні (магістерські) освітньо-кваліфікаційні роботи.

Магістерська робота -  це форма самописного дослідницького звіту, що 

тематично здійснений за вибором студента й залежно від рівня сформованості в 

нього дослідницьких умінь і компетенцій. Крім того, викладач може 

запропонувати студенту написати реферат, критичну замітку, есе, рецензію, 

анотацію, тези доповіді чи програму конкретного науково-тематичного 

дослідження.

Найпростіша форма дослідницької роботи -  це підготовка реферату, 

тобто доповіді на певну тему, що охоплює огляд наукових та інших джерел з 

обраної проблеми або виклад змісту наукового пошуку. Важливо, що під час 

реферування потрібно не лише подати відповідну наукову інформацію, а й 

висвітлити своє ставлення до неї. Тоді реферат (від лат. refero -  повідомляю) 

становитиме стислий виклад у письмовому вигляді змісту наукової праці, 

аналітичний виклад літератури з теми, що демонструє ерудицію дослідника, 

його вміння самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати й 

узагальнювати найсуттєвішу наукову інформацію. Повноцінний реферат
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здебільшого містить аналіз і критику засновків і структурних складових 

окремих наукових теорій. Основні вимоги підготовки реферату передбачають:

-  повноту відображення змісту статті чи кількох праць за 

проблемною темою;

-  відповідність основних тез і положень того, хто займається 

реферуванням змісту аналізованої наукової статті, монографії;

-  визначення способу розмірковування, який референт 

використовує, щоб розв’язати проблему;

-  відповідність висновків автора реферату поставленим 

завданням, передусім того, чи досягнута мета його пошуку.

Існує щонайменше чотири етапи реферування:

перший -  опрацювання наукової праці (статті, монографії тощо), яку 

насамперед треба уважно прочитати, виділяючи ключові моменти та 

принципові положення, довідкову інформацію, зазначаючи автора, назву праці 

та періодичного видання чи наукового збірника, де міститься стаття, номер або 

том, місце і рік видання, відповідні сторінки;

другий етап -  аналітичний, суть якого полягає у складанні плану 

реферування праці за основними змістовими блоками; план повинен 

охоплювати такі складові: вступ, постановку проблеми, способи її розв’язання, 

організацію і здійснення самого дослідження, висновки;

третій етап -  синтезуючий, на якому слід зосередитися, наповнюючи 

складений на попередньому етапі план характерними узагальненнями та 

аргументаціями, доводячи слушність чи спростування тієї або іншої тези 

(думки);

четвертий етап -  рефлексивний, тут особливу увагу слід звертати на 

змістовність і повноту висновків, які подають у кінці реферування і мають бути 

стислим викладом положень наукової праці.

Підготовка тез доповіді. Тези -  це стислі, лаконічно сформульовані 

основні положення доповіді, повідомлення виступу. Вони містять виклад 

основних думок наукової праці від початку до кінця, а не лише її дослідницьку 

частину. В тезах однією-двома фразами обґрунтовують тему, викладають
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історію питання, методику дослідження та його результати у логічному зв’язку 

і цілісності.

На відміну від конспекту в тезах відсутні деталі, пояснення, ілюстрації, 

що не заважає створенню цілісного, концептуального уявлення про зміст 

дослідницької праці. Тому тези -  це її розгорнуті висновки. При цьому науковці 

виокремлюють основні тези, тобто принципово важливі, головні положення, що 

узагальнюють зміст джерела; прості -  засадничі думки у змістовій частині 

тексту, складні -  такий запис, що охоплює як основні, так і прості тезисні 

узагальнення. Окрім того, тези можуть бути цитатними, вільними 

(формулювання того, хто їх виконує), комбінованими (цитати і власні 

визначення).

Написання тез містить чотири етапи: 

усвідомлене ознайомлення з текстом наукового твору; 

поділ тексту на змістові частини, концептуальні блоки; 

осмислення кожного уривку твору, виділення в ньому найсуттєвіших 

положень, узагальнень;

формулювання власними словами або цитатою основних визначень та 

узагальнень наукової праці.

Важливим напрямком інтенсифікації науково-дослідницької роботи 

майбутніх магістрів є підготовка ними аналітичної (критичної) статті. 

Загалом вказана стаття -  науковий твір невеликого розміру, своєрідне 

дослідження важливої наукової, суспільної чи іншого спрямування теми. Для 

неї характерне висвітлення конкретних питань з ґрунтовним теоретичним 

осмисленням та емпіричним підтвердженням. Критична стаття -  це 

здебільшого широке за обсягом опрацьованих матеріалів і порівняно глибоке за 

аналітичним проникненням у наукові праці дослідження, де висвітлюються 

певні проблеми, процеси, явища, події. Вона охоплює як пояснення та опис 

останніх, так і авторські оцінки, узагальнення, підсумки, зауваження чи 

побажання, що логічно випливають із проаналізованого.

Зміст, форма, спосіб організації і манера викладу наукового матеріалу 

студентом магістратури мають відповідати жанру його аналітичної статті.



Водночас для найздібніших студентів слушно запропонувати більш складну 

творчу роботу дослідницького характеру -  есеювання. Есе (фр. essai -  спроба, 

намір, начерк) -  невеликий за обсягом прозовий чи епістолярний твір, що має 

довільну композицію і висвітлює індивідуальні думки та висловлювання щодо 

конкретного питання і не претендує на вичерпне і визначальне тлумачення 

теми. Тут важливим є логічний виклад, що й наближає його до наукової 

літератури. У цьому разі есе повинно виражати нову, особисту думку автора 

про досліджувану проблему філософського чи науково-популярного 

спрямування.

Загалом окреслені способи здійснення науково-дослідної роботи 

формують у майбутніх магістрів досвід наукової постановки та збирання 

експериментального матеріалу для вирішення професійних завдань, збагачують 

їх компетентнісний потенціал у вивченні та критичному аналізі наукової 

(вітчизняної та зарубіжної) літератури, щонайперше тієї, яка стосується 

методологічних питань, методів і засобів повноцінного наукового дослідження. 

До того ж при написані рефератів і доповідей з уміщенням до них зібраних 

матеріалів викристалізовується мова дослідника, опановуються вимоги до 

літературного оформлення продуктів наукової праці.

Отже, результати власної науково-дослідницької роботи з різних 

дисциплін магістерської програми студенти можуть подавати в одній з таких 

форм: наукового звіту чи доповіді, тематичних теоретичних і прикладних 

розробок, наукових тез, статті, есе. Проте інтегральним підсумком їхньої 

самостійної дослідницької діяльності є дипломна, власне магістерська, робота. 

її визначальна риса -  чітко виражений індивідуальний, авторський характер 

науково-аналітичного змісту.

Дипломна робота виконується упродовж всього циклу навчання студента 

за другим (магістерським) рівнем підготовки. Вона становить кваліфікаційний 

науковий, фундаментальний чи прикладний, доробок, що містить математично 

обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові положення і 

висновки, що засвідчують спроможність випускника магістратури самостійно
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проводити наукові дослідження в обраній галузі знань і сфері професійного 

практикування.

Узагальнені в магістерській роботі результати проведених її автором 

досліджень повинні відповідати одній з таких вимог:

-  отримання науково обгрунтованих спостережень і висновків, які

мають теоретичне і практичне значення, дають змогу 

аргументовано вирішувати певне конкретне завдання;

-  отримання нових науково обґрунтованих або

експериментальних результатів, які є важливими для певної 

галузі науки чи суспільної практики.

Результати магістерського дослідження мають бути апробовані у вигляді 

публікацій у періодичних виданнях та наукових збірниках (статтях), доповідях 

на наукових або науково-практичних конференціях (тезах).

Тематика магістерських (дипломних) робіт визначається фаховими 

(випусковими) кафедрами, затверджується вченими радами факультетів і 

доводиться до студентів одночасно із вирішенням питання про зарахування їх 

до магістратури. Студенту-магістранту надається право обирати тему, 

визначену кафедрою або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її 

розробки. Теми магістерських робіт мають бути пов’язані з напрямами 

основних науково-дослідних робіт відповідних кафедр. Виконання 

магістерських робіт проводиться за індивідуальними планами, схваленими 

відповідними кафедрами і затвердженими завідувачем.

6




