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ВСТУП 
У професійній підготовці спеціаліста будь-якого профілю значну роль відіграє 

магістерська робота. Написання магістерської роботи  – це завершальний етап 
підготовки фахівців за спеціальністю 8.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні 
технології». Магістерська робота підтверджує досягнення студентом освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». На підставі результатів захисту магістерської 
роботи Державна екзаменаційна комісія присвоює студенту кваліфікацію – інженер 
комп’ютерних технологій, педагог, дослідник галузі комп’ютерних технологій та 
видає диплом. 

Магістреська робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження 
студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному 
закладі. Магістерська робота має комплексний характер і пов‘язана з використанням 
набутих студентом знань, умінь і навичок зі спеціальних дисциплін. Метою 
написання магістерської роботи є закріплення студентами теоретичних знань з 
дисциплін професійної та практичної підготовки, статистики тощо. У процесі 
написання магістерських робіт у студентів повинні сформуватись практичні навички 
роботи з інформацією, проведення аналізу, вивчення задач та розробки оптимальних 
шляхів їх вирішення. Показниками високої якості виконання магістерської роботи є 
наявність в ній узагальнених аналітичних матеріалів та обґрунтованих рекомендацій, 
які можуть бути використані в практиці. 

Тему магістерської роботи студент вибирає на підставі запропонованої 
випускною кафедрою тематики, а також власних наукових уподобань та наукових 
пріоритетів, які є в комп’ютерних науках. Студент має право запропонувати і свою 
тему магістерської роботи з належним обґрунтуванням доцільності її розробки та 
можливості виконання. 

Для написання магістерської роботи студент повинен володіти предметною 
областю з теми дослідження, використовувати сучасні методи аналізу, бути 
знайомим з статистичною інформацією, світовими тенденціями та загальними 
положення тощо. 

Магістерська робота виконується студентом самостійно. Завдання на 
магістерську роботу видає керівник, який призначається випускною кафедрою і який 
консультує магістранта в процесі виконання ним магістерської роботи. Окрім 
керівника магістерської роботи спеціалізованими кафедрами можуть бути 
призначені консультанти, які консультують магістранта з окремих питань, які 
повинні бути обов’язково відображені в дипломній роботі. 

Принципи і вимоги до написання магістерської роботи обов’язкові для 
кожного студента. Вони включають єдині вимоги до змісту, структури й обсягу 
магістерських робіт, визначають порядок вибору і затвердження теми магістерської 
роботи, організацію її виконання і захисту, критерії оцінки магістерської роботи. 
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РОЗДІЛ І 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

 

1.1. Мета і завдання атестаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

Магістерська робота є основною формою підсумкової державної атестації 

магістрантів Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка за спеціальністю: «Професійна освіта. Комп‘ютерні 

технології». 

Магістерська робота – це заключна робота навчально-дослідного характеру, 

що виконується магістрантами, які закінчують університети, інститути та інші вищі 

навчальні заклади III-IV рівнів акредитації. 

Основними завданнями і складовими частинами магістерських робіт є:  

 аналіз, систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань і 

практичних умінь випускника, забезпечуючи підготовку до інженерно-педагогічної 

діяльності в галузі комп‘ютерних технологій;  

 перевірка вмінь магістранта самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, бази даних і знань програмно-апаратних засобів 

обчислювальної техніки під час вирішення конкретних завдань теоретико-

методичного та конструкторсько-технологічного характеру;  

 формування навичок самостійної роботи, використовуючи та 

вдосконалюючи традиційні методики пошукової діяльності, методики викладання;  

 засвоєння методики наукового дослідження, експериментальної роботи;  

 виявлення готовності до самостійної професійної діяльності в умовах 

ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.  

Магістерська робота виконується відповідно до навчальних планів підготовки 

фахівців спеціальності «Професійна освіта. Комп‘ютерні технології», і повинна 

відображати готовність випускників до професійної діяльності за фаховим 

спрямуванням.  
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Виконання магістерської роботи у межах навчального плану є найвищим 

рівнем магістрантських наукових досліджень, які спонукають майбутнього фахівця 

до творчої пошукової діяльності, є вагомим чинником для рекомендації кращих 

випускників до аспірантури.  

Магістерська робота повинна бути самостійно виконана, цілісно завершена і 

належним чином оформлена, відповідно до затвердженого переліку вимог і правил, 

в якій розкрито вирішення інженерних, методичних та психолого-педагогічних 

завдань (або їх сукупності) у системі професійної освіти, і яка базується на набутих 

знаннях, уміннях та навичках, отриманих за період навчання у ВНЗ.  

 

1.2. Тематика магістерських 

Тематика магістерських робіт повинна відповідати сучасним запитам системи 

освіти і бути спрямованою на вирішення завдань, пов’язаних із діяльністю інженера-

педагога в галузі комп’ютерних технологій у навчальних закладах системи 

професійно-технічної освіти і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; інженера в галузі 

промисловості, що відповідає його фаху тощо.  

Теми робіт повинні відповідати напряму підготовки випускової кафедри, 

щорічно поновлюватися і відповідати положенням:  

 відповідність фаховому спрямуванню спеціальності 8.010104 «Професійна 

освіта. Комп‘ютерні технології»;  

 актуальність теми в галузі комп‘ютерно-адміністративного управління або 

інноваційного розвитку навчального процесу;  

 потенційна можливість зв‘язку теми з майбутньою професійною 

діяльністю магістранта;  

 врахування зацікавленості організацій, підприємств та освітніх закладів у 

розробках за даною тематикою;  

 наявність повноцінного вихідного матеріалу для роботи ліцензійного 

програмного та сучасного апаратного забезпечення;  
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 можливість виявлення індивідуальних здібностей, знань і вмінь 

магістранта зважаючи на теоретичну спрямованість і рівень практичної підготовки.  

У процесі вирішення завдань магістерської роботи магістранта необхідно 

передбачити належне використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій і засобів моделювання, програмування, проектування, мікропроцесорної 

техніки, персональних ЕОМ, у тому числі, в структурі локальних комп‘ютерних 

мереж. У зв‘язку з цим, тематика магістерських робіт повинна бути зорієнтованою 

на такі напрями:  

 автоматизація окремих функціональних задач обліку, аналізу, планування 

показників діяльності підприємств, організацій, закладів освіти, яка спрямована на 

розробку або вдосконалення відповідного програмного забезпечення ЕОМ, систем і 

мереж;   

 комп‘ютерне моделювання різноманітних технологічних та освітянських 

процесів і розробка інтелектуальних комп‘ютерних технологій управління та 

прийняття рішень;  

 створення інтерактивних навчально-методичних курсів, окремих 

фрагментів складних навчальних систем, електронних підручників, посібників, у 

тому числі для дистанційного навчання;  

 автоматизація процесу проектування інженерних, електротехнічних, 

механічних, електронних систем засобами автоматизованого проектування (САПР), 

СAD-САЕ системами та їх адаптація у навчальний процес;  

Орієнтовну тематику магістерських робіт наведено в додатку А.  

У процесі вибору тем магістерських робіт варто звернути особливу увагу на 

наступні чинники:  

 враховувати побажання магістранта, загальний рівень його підготовки і 

практичний досвід;  

 право самостійно вибирати тему роботи, визначену випусковою кафедрою, 

або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її актуальності;  
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 тематика, перелік завдань, глибина їх опрацювання повинні узгоджуватись 

із керівником;  

 магістерська робота повинна містити самостійно виконану інженерно-

технічну і навчально-методичну розробку, оформлену відповідно до вимог ДСТУ, 

ЄСКД, ЕСПД. 

 

1.3. Етапи та організаційний порядок виконання магістерських робіт 

До виконання магістерської роботи допускається випускник, який повністю 

виконав навчальну програму.  

Виконання атестаційної роботи складається з етапів:  

1. Підготовчий етап. На цьому етапі кожний магістрант-випускник 

визначається з темою і керівником магістерської роботи. Керівниками можуть бути 

фахівці в галузі професійної освіти, з числа професорсько-викладацького складу 

випускової кафедри. Індивідуальна тема магістерської роботи, керівник і 

консультанти, запропоновані випусковою кафедрою за заявою магістранта (додаток 

Б), затверджуються відповідним наказом за підписом першого проректора.  

Після наказу, про затвердження тематики магістерських робіт, магістрант 

разом із керівником визначають структуру, зміст і календарний план, які 

прописуються в завданні на магістерську роботу (додаток Д). Завдання на 

магістерську роботу підписується магістрантом, візується керівником і завідувачем 

кафедри, після чого магістрант приступає до її виконання.  

2. Основний етап розпочинається після видачі завдання та завершується за два 

тижні до попереднього захисту магістерської роботи. На цьому етапі випускник, 

опираючись на рекомендації керівника і консультантів, виконує атестаційну роботу, 

відповідно до затвердженого календарного плану.  

Після завершення основного етапу магістерська робота повинна бути 

перевірена, підписана магістрантом, керівником та консультантами.  

3. Заключний етап передбачає попередній захист на випусковій кафедрі згідно 

графіку, отримання відгуку керівника та рецензії на магістерську роботу, подання 
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роботи секретарю Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) (за тиждень до її захисту) 

та отримання допуску до основного захисту. Кінцевою стадією заключного етапу є 

захист магістерської роботи на засіданні ДЕК.  

Організаційні особливості.  

У процесі виконання магістерських робіт випускова кафедра забезпечує 

магістрантів методичними матеріалами (вказівками, рекомендаціями тощо), 

організовує для випускників консультації.  

Завідувач випускової кафедри на початку виконання магістерського 

дослідження затверджує розклад консультацій з окремих питань роботи (основної 

частини, методичної, охорони праці та техніки безпеки, нормоконтролю). Зустрічі 

магістрантів з керівниками і консультантами проводяться за розкладом 

консультацій. На консультаціях перевіряється правильність прийняття рішень, 

обговорюються можливі підходи до вирішення завдань, з яких виникли ускладнення. 

Магістранти повинні систематично інформувати керівника про хід виконання 

календарного плану атестаційної роботи. Своєчасні консультації і поради керівника 

роботи запобігають можливим витратам часу на виправлення допущених 

помилкових рішень. Зауваження керівника щодо роботи є обов’язковими до 

виконання.  

Для оформлення графічної частини дослідження підбираються необхідні 

матеріали для розробки креслень, схем і плакатів, які найбільш повно розкривають 

зміст теми магістерської роботи. Консультації з питань оформлення графічної 

частини роботи та пояснювальної записки надає нормоконтролер кафедри за 

попередньо визначеним графіком.  

Усі принципові положення, розрахунки та проектні рішення узгоджуються з 

керівником і відповідним консультантом до того, як їх буде остаточно оформлено.  

 

1.4. Підготовка до захисту та захист магістерських робіт 

Закінчивши написання магістерської роботи, магістрант проходить попередній 

захист на випусковій кафедрі. Дата захисту визначається завідувачем кафедри. За 
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результатами попереднього захисту формулюються зауваження, які необхідно 

усунути, приймається рішення про допуск роботи до захисту у Державній 

екзаменаційній комісії і призначаються рецензенти.  

Список рецензентів попередньо затверджується радою факультету. 

Рецензентами можуть бути провідні фахівці (професори, доценти) кафедр 

університету та інших ВНЗ. Не допускається призначення рецензентами викладачів 

кафедр, на яких виконуються роботи.  

До початку роботи ДЕК автор рекомендованої до захисту магістерської роботи 

повинен:  

 завершити оформлення магістерської роботи згідно зауважень наукового 

керівника та фахівців кафедри;  

 переплести та засвідчити роботу підписами (автора, наукового керівника, 

консультантів);  

 підготувати електронну копію роботи;  

 отримати письмовий відгук наукового керівника;  

 отримати одну або дві рецензії.  

Відгук наукового керівника магістерської роботи виконується згідно 

рекомендованої форми (додаток Ж), причому особливу увагу слід приділити:  

 обсягу магістерської роботи;  

 основному змісту прийнятих у роботі рішень;  

 відповідності магістерської роботи темі і завданням дослідження;  

 основним недолікам магістерської роботи;  

 позитивним сторонам у магістерській роботі;  

 оформленню матеріалів магістерської роботи;  

 актуальності, новизні та практичному значенні.  

Рецензія складається рецензентом відповідно до рекомендованої форми 

(додаток З). Вона повинна висвітлювати аналогічні питання, що й відгук керівника і 

ряд інших. Увага в рецензії, окрім основних питань, повинна бути звернена на:  

 характеристику виконання кожного розділу роботи;  



 

10 
 

 ступінь використання магістрантом останніх досягнень науки і техніки;  

 теоретичне та практичне значення дослідження;  

 новизну та оригінальність ідей, висвітлених у роботі, а також методи їх 

використання;  

 ступінь самостійності виконання роботи;  

 повноту списку використаних джерел;  

 позитивні сторони, недоліки та помилки роботи;  

 загальну оцінку роботи.  

Відгук на роботу підписує науковий керівник, а рецензію – рецензент. 

Потрібно обов‘язково вказати дату їх підписання. Якщо відгук або рецензію 

підготували фахівці, які не працюють у Тернопільському національному 

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, їх підписи повинні бути 

засвідчені відділом кадрів (канцелярією) даних закладів чи установ і скріплені 

печатками.  

У Державну екзаменаційну комісію до захисту магістерської роботи 

подаються такі документи:  

 направлення випускника на захист магістерської роботи на засіданні ДЕК, 

видане деканатом факультету;  

 довідка про успішність випускника (виконання навчального плану, оцінки 

з теоретичних дисциплін, курсових робіт, навчальних практик);  

 переплетена пояснювальна записка магістерської роботи в одному 

примірнику;  

 електронна копія пояснювальної записки роботи (CD-диск), підписана 

автором, науковим керівником, інженером випускової кафедри;  

 відгук наукового керівника;  

 автореферат; 

 рецензія на роботу.  
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До ДЕК можуть подаватися інші матеріали, що характеризують наукову та 

практичну цінність роботи (друковані статті за темою дослідження, тези наукових 

доповідей, акти впровадження результатів роботи в практику; розроблені та 

виготовлені установки, макети, моделі, пристосування, пристрої тощо).  

Після написання пояснювальної записки магістерської роботи, підготовки 

необхідних наочних матеріалів, випускник готує доповідь до захисту на засіданні 

ДЕК.  

Доповідь має довільну форму. У ній доцільно висвітлити наступні питання:  

• актуальність теми розробки (дослідження);  

• об’єкт, предмет, мету, завдання та гіпотезу дослідження;  

• положення та факти, які вдалося встановити, виявити, довести;  

• методи, за допомогою яких досягнуто позитивних результатів;  

• конструктивні особливості розроблених виробів, пристроїв, установок тощо;  

• дидактичні розробки для проведення занять;  

• труднощі, що виникли під час проведення дослідження;  

• положення та гіпотези, які не знайшли підтвердження;  

• елементи новизни у теоретичних положеннях;  

• висновки та практичні рекомендації.  

Доповідь не повинна перевищувати за часом 10-15 хвилин (якщо доповідь 

перевищує встановлений час, голова ДЕК має право зупинити доповідача).  

У процесі доповіді необхідно демонструвати й аналізувати розроблені автором 

(згідно практичної частини завдання) технічні об’єкти, пристрої, установки. Крім 

цього, необхідно використати технічні засоби навчання, інформаційні технології на 

основі засобів комп’ютерної техніки тощо.  

Під час ознайомлення членів ДЕК із магістерською роботою доповідач 

повинен демонструвати вільне володіння матеріалом дослідження, зокрема:  

 продемонструвати ґрунтовне опанування навчального матеріалу;  

 поєднати розповідь або пояснення теоретичних положень з 

демонструванням таблиць, схем, виробів, пристроїв, установок;  



 

12 
 

 продемонструвати рівень педагогічної майстерності та ін.  

Захист магістерської роботи у ДЕК проводиться публічно згідно 

затвердженого графіку.  

Процедура захисту передбачає:  

1. Присутність голови і членів ДЕК.  

2. Підготовку випускника до захисту (ПК, мультимедіа, встановлення на 

демонстраційних столах установок, пристроїв, виробів, моделей, технічних засобів 

та ін.; закріплення плакатів, стендів тощо).  

3. Представлення роботи головою ДЕК (оголошення прізвища випускника та 

теми роботи; повідомлення про наявність завершеної роботи, довідки про 

успішність, відгуку керівника, рецензій).  

4. Виступ магістранта (повідомлення основних положень роботи, висновків).  

5. Запитання голови і членів Державної екзаменаційної комісії (запитання 

можуть бути пов’язані з конкретною проблемою роботи, а можуть бути значно 

ширшими, оскільки захист має своєю метою виявити не лише знання з теми 

дослідження, але й рівень загальної підготовки випускника за спеціальністю).  

6. Відповіді випускника на поставлені запитання.  

7. Повідомлення секретарем ДЕК висновків і зауважень рецензентів (виступи 

рецензентів).  

8. Відповіді магістранта на зауваження рецензентів.  

Хід захисту фіксується в протоколі ДЕК.  

Оцінка магістерської роботи обговорюється на закритому засіданні ДЕК.   

Підсумкова оцінка роботи складається з наступних елементів:  

 оцінка роботи за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно»);  

 рішення про присвоєння автору роботи відповідної кваліфікації – інженер 

комп’ютерних технологій, педагог, дослідник у галузі комп’ютерних технологій;  

 рекомендації щодо опублікування результатів роботи, впровадження їх у 

навчальний процес ВНЗ або виробництво;  



 

13 
 

 рекомендації для вступу автора роботи в аспірантуру (у випадку його 

високого творчого потенціалу).  

Остаточне рішення приймається шляхом відкритого голосування за більшістю 

голосів. Оцінка роботи фіксується у протоколі, який підписують члени ДЕК. У цей 

же день на відкритому засіданні оцінка оголошується головою Державної 

екзаменаційної комісії випускникам, які захищали дипломні роботи.  

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи:  

• зміст та якість оформлення пояснювальної записки роботи;  

• наявність експериментальної частини;  

• оригінальність та якість практичної частини роботи;  

• зміст і якість доповіді магістранта на захисті;  

• відповіді на поставлені запитання;  

• висновки та оцінка рецензентів;  

• оцінка наукового керівника;  

• наявність публікацій.  

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо:  

1) робота є творчим самостійним дослідженням;  

2) описано методику та результати експериментального дослідження;  

3) основні матеріали дослідження викладені у публікаціях;  

4) проведено аналіз літературних джерел;  

5) матеріал викладено чітко, логічно і грамотно;  

6) сформульовано конкретні висновки;  

7) дотримано всіх вимог, що ставляться до оформлення магістерської роботи;  

8) відгуки керівника та рецензентів позитивні;  

9) дано вичерпні відповіді на запитання членів комісії, зауваження рецензентів 

під час захисту.  

Оцінка «добре» ставиться, якщо в роботі:  

1) не висвітлено на достатньому рівні будь-яке питання плану роботи;  

2) недостатній літературний огляд проблеми дослідження;  
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3) зауваження оформлення пояснювальної записки;  

4) відгуки керівника та рецензентів позитивні;  

5) є незначні зауваження щодо відповідей під час захисту.  

Якщо є серйозні зауваження до змісту роботи, висновки декларативні, не 

враховані вимоги щодо оформлення, є прогалини у змісті доповіді та відповідях на 

зауваження і запитання – робота оцінюється на «задовільно» або «незадовільно» 

(залежно від кількості та серйозності допущених недоліків).  

Якщо захист магістерської роботи визнається незадовільним, ДЕК приймає 

рішення про повторний захист доопрацьованого варіанту роботи або зобов’язує 

магістранта розробити нову тему, визначену випусковою кафедрою. Магістрант, 

який не захистив кваліфікаційної роботи, допускається до повторного захисту 

протягом трьох років після закінчення навчального закладу.  

За письмовим дозволом Міністерства освіти і науки України дозволяється 

перескладання кваліфікаційного випробування третій раз.  
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РОЗДІЛ ІІ 

2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

 

2.1. Загальні положення 

Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів та присвоєння вчених 

звань» магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України. Таким 

стандартом є ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура 

і правила оформлення». З огляду на високі вимоги нормативних документів 

необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового 

матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій. 

Назва магістерської роботи повинна бути, по можливості, короткою, 

відповідати обраній темі та суті вирішеної проблеми (задачі), вказувати на мету 

дослідження та її завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати 

невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати ускладнену 

термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі 

слів «Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», 

«Матеріали до вивчення...», «До питання...» тощо, в яких не відбито в достатній мірі 

суть проблеми.  

Під час написання магістерської роботи магістрант повинен обов'язково 

посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. 

Використовуючи в магістерській роботі ідеї або розробки, що належать також і 

співавторам, разом з якими були написані наукові праці, магістрант повинен 

відзначити цей факт у пояснювальній записці. 

У магістерській роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати 

зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, 

тавтології.  

Магістерську роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в переплетенні. 
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2.2. Структура магістерської роботи 

Магістерська робота повинна містити: 

 титульний аркуш; 

 завдання та календарний план; 

 анотацію; 

 зміст; 

 перелік умовних позначень (за необхідності); 

 основну частину, вступ, розділи; 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки (за необхідності); 

 графічну частину (за необхідності). 

Крім того магістрант повинен підготувати та роздрукувати автореферат 

магістерської роботи у кількості 5 примірників. 

 

2.3. Вимоги до змісту магістерської роботи 

2.3.1. Титульний аркуш магістерської роботи 

Титульний аркуш (додаток В) магістерської роботи містить: 

 найменування наукової організації або вищого навчального закладу, де 

виконана магістерська робота; 

 прізвище, ім'я, по батькові автора; назву магістерської роботи; 

 науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового 

керівника і (або) консультанта; місто і рік.  

 

2.3.2 Пояснювальна записка 

Пояснювальна записка до магістерської роботи повинна у стислій і чіткій 

формі розкривати творчий задум, містити аналіз сучасного стану проблеми, методів 

вирішення завдань проекту, обґрунтування їх оптимальності, методики та алгоритми 

розробок, опис проведених експериментів, аналіз їх результатів і висновки з них; 
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містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, малюнки та 

ін. У ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи тощо. 

Виведення складних формул виносяться в додатки.  

Структура пояснювальної записки в цілому та окремих розділів, підрозділів у 

кожному окремому випадку, зважаючи на специфіку теми магістерської роботи 

(додаток В), узгоджується з керівником.  

Назви структурних розділів та підрозділів основної частини обов‘язково 

персоніфікуються відповідно до питань, що розглядаються, і узгоджуються з 

керівником.  

 

2.3.3. Зміст 

Зміст подають на початку магістерської роботи. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають 

заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, додатків, списку використаної 

літератури та ін. 

 

2.3.4. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

Якщо в магістерській роботі вжита специфічна термінологія, а також 

використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може 

бути поданий в магістерській роботі у вигляді окремого списку, який розміщують 

перед вступом.  

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, 

наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку.  

Якщо в магістерській роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, 

позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх 

розшифровку наводять у тексті за першого згадування. 
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2.3.5. Вступ 

Розкриває сутність і стан проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні 

дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.  

Далі подають загальну характеристику магістерської роботи в рекомендованій 

нижче послідовності.  

Актуальність теми  

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми 

(задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної 

галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.  

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома 

реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами  

Коротко викладають зв'язок вибраного напрямку досліджень з планами 

організації, де виконана робота, а також з галузевими та (або) державними планами і 

програмами.  

Обов'язково зазначають номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, 

базових для підготовки та подання магістерської роботи, а також і роль автора у 

виконанні цих науково-дослідних робіт.  

Мета і задачі дослідження  

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення 

поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», 

тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.  

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і 

обране для вивчення.  

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.  

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться 

між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, що є 

предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магістерської 

роботи, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської роботи.  
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Методи дослідження.  

Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення 

поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а 

коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. 

Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих 

методів.  

Наукова новизна одержаних результатів  

Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), 

запропонованих магістрантом особисто. Необхідно показати відмінність одержаних 

результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, 

удосконалено, дістало подальший розвиток).  

Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну 

сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. 

Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко і 

однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, 

деталей та уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового 

положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що в магістерській роботі 

зроблено те й те, а сутності і новизни положення із написаного виявити неможливо. 

Подання наукових положень у вигляді анотацій є найбільш розповсюдженою 

помилкою магістрантів під час викладення загальної характеристики роботи.  

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) 

результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів 

тощо. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні 

результати, що випливають з теоретичного доробку магістранта.  

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є 

теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в магістерській роботі наукової 

задачі або наукової проблеми. Насамперед за це магістрантові присуджується 

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».  

Практичне значення одержаних результатів  
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У магістерській роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості 

про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх 

використання, а в магістерській роботі, що має прикладне значення, – відомості про 

практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх 

використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно 

подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів 

використання. Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів 

досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм 

реалізації та реквізитів відповідних документів. 

Особистий внесок магістранта  

У випадку використання в магістерській роботі ідей або розробок, що 

належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, магістрант 

повинен відзначити цей факт у магістерській роботі з обов'язковим зазначенням 

конкретного особистого внеску в ці праці або розробки.  

Апробація результатів магістерської роботи  

Вказується, на яких наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах 

оприлюднено результати досліджень, що включені до магістерської роботи. 

Публікації  

Вказують, у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, 

матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати 

магістерської роботи. 

 

2.3.6. Основна частина 

Основна частина магістерської роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту 

кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного 

напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. 

В розділах основної частини подають: 

 огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень; 
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 виклад загальної методики і основних методів досліджень; 

 експериментальну частину і методику досліджень; 

 відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні 

дослідження; 

 аналіз і узагальнення результатів досліджень. 

 

2.3.7. Розділи магістерської роботи 

Розділи магістерської роботи, як правило, містять у себе підрозділи (нумерація 

складається з двох чисел, відокремлених крапкою), пункти (нумерація – з трьох 

чисел), підпункти (нумерація – з чотирьох чисел). 

У першому розділі магістрант окреслює основні етапи наукової думки за 

розв'язуваною проблемою (завданням). Стисло, критично висвітлюючи роботи 

попередників, магістрант окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю 

проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, магістрант 

повинен вирізнити ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє 

місце у розв'язанні проблеми (завдання). Загальний обсяг огляду літератури не 

повинен перевищувати 30 % обсягу основної частини магістерської роботи. 

У другому розділі обґрунтовується вибір напряму досліджень, викладається 

загальна методика проведення дослідження, наводяться методи вирішення задач та 

їх порівняльні оцінки. Описуються основні тенденції, закономірності, методи 

розрахунків, гіпотези, що розглядаються, принципи дії і характеристики 

використаних програм та/або апаратних засобів, лабораторних та/або 

інструментальних методів і методик, оцінки похибок вимірювань та ін. 

У наступних розділах описується хід дослідження, умови та основні етапи 

експериментів, з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень 

магістранта, як вони одержані, та в чому полягає їх новизна. Магістрант повинен 

дати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних 

результатів (характеристик, параметрів) та порівняти одержані результати з 
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аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних дослідників, обґрунтувати 

необхідність додаткових досліджень. 

2.3.8. Організаційно-економічна частина 

Організаційно-економічна частина є варіативною складовою магістерської 

роботи і може бути окремим розділом за умови розробки програмного продукту. 

Метою її виконання є визначення основних економічних показників інженерних, 

інженерно-методичних або навчально-методичних розробок наведених в основній 

частині роботи та, відповідно, обґрунтування доцільності їх застосування. 

Організаційно-економічна частина передбачає розрахунок витрат на розробку 

програмного або навчально-методичного забезпечення, капітальних вкладень, 

експлуатаційних витрат і визначення зведених економічних показників.  

Методичні рекомендації до виконання окремих питань організаційно-

економічної частини наведені в додатку Л. У випадку виконання робіт методичного 

спрямування в організаційно-економічній частині рекомендується представити 

організацію процесу наукового дослідження за структурою, наведеною в додатку М. 

Рекомендований обсяг цієї частини – до 10 сторінок. Організаційно-економічна 

частина обов‘язково підписується викладачем-консультантом на титульному аркуші 

магістерської роботи. 

 

2.3.9. Охорона та безпека праці 

Розділ з основ охорони праці є обов’язковою частиною магістерської роботи. 

Не пізніше ніж через тиждень після одержання завдання на магістерську роботу 

на випусковій кафедрі магістрант зобов’язаний з’явитися до консультанта кафедри 

«Технологічної освіти та охорони праці» й одержати індивідуальне завдання і 

роз’яснення щодо виконання зазначеного розділу. Одночасно з видачею завдання 

магістранту рекомендується необхідна література і нормативні матеріали. 

Надалі консультації проводяться відповідно до розкладу, що складається на 

весь період виконання магістерської роботи і діє до початку роботи державної 

екзаменаційної комісії. 
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Орієнтовна структура розділу з основ охорони праці: 

1.1. Гігієна праці та виробнича санітарія: 

1.1.1. Загальні положення. 

1.1.2. Повітряне середовище та його роль у створенні сприятливих умов 

праці: 

 Повітря робочої зони. 

 Метеорологічні чинники та їх вплив на організм. 

1.1.3. Забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами. 

1.1.4. Вентиляція навчальних (виробничих) приміщень. 

1.1.5. Освітлення навчальних (виробничих) приміщень. 

1.2. Техніка безпеки: 

1.2.1. Загальні вимоги безпеки до робочих місць: 

 Планування робочих місць. 

 Організація робочих місць. 

1.2.2. Електробезпека: 

 Особливості електротравматизму. 

 Дія електричного струму на організм людини. 

 Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним 

струмом. 

 Вплив протікання струму через людину та наслідки ураження. 

 Надання допомоги під час ураження електричним струмом. 

1.3. Пожежна безпека: 

1.3.1. Основні питання та визначення пожежної безпеки: 

 Загальні відомості про пожежі. 

 Поняття про пожежну безпеку. 

 Основні причини пожеж. 

 Класифікація видів горіння. 
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 Група горючості матеріалів та речовин. 

1.3.2. Пожежовибухонебезпечність об’єктів. 

1.3.3. Система попередження пожеж. 

1.3.4. Система пожежного захисту. 

1.4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій: 

1.4.1. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. 

1.4.2. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх 

негативних наслідків. 

1.4.3. Надання першої долікарської допомоги потерпілому. 

Необхідно уникати в тексті загальних міркувань, переписаних норм, правил, 

інструкцій та інших нормативних матеріалів. 

Під час написання розділу необхідно використовувати новітні досягнення 

науки і техніки з питань охорони праці та навколишнього середовища. 

Посилання в тексті розділу на нормативні документи і літературні джерела 

позначаються порядковим номером зі «Списку використаних джерел». 

Після усунення всіх зауважень і з дозволу консультанта матеріал з основ 

охорони праці оформляється окремим розділом пояснювальної записки. 

 

2.3.10. Висновки 

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в 

магістерській роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної проблеми 

(задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та 

рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.  

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у 

висновках розкривають методи вирішення поставленої в магістерській роботі 

проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими шляхами розв’язку.  

У висновках необхідно акцентувати увагу на якісних та кількісних показниках 

здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації 

щодо їх використання. 
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2.3.11. Список використаних джерел 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у 

порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і 

рекомендований для написання магістерських робіт), в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків , у хронологічному порядку.  

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з 

бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із 

таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие 

требования й правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. 

Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та 

правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования й правила». 

 

2.3.12. Додатки 

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття магістерської роботи:  

 проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;  

 таблиці допоміжних цифрових даних;  

 протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного 

характеру;  

 інструкції й методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на 

ПК, які розроблені в процесі виконання магістерської роботи;  

 ілюстрації допоміжного характеру. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

3.1. Загальні вимоги 

Магістерську роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні 

аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через півтора міжрядкових 

інтервали до тридцяти рядків на сторінці. 

Обсяг основного тексту магістерської роботи на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» повинен становити 4-5 авторських аркуші. 

Авторський аркуш – умовна одиниця виміру обсягу текстового та ілюстративного 

видання. Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи 

цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що складає близько 22 сторінок 

друкованого тексту в процесі оформлення магістерської роботи за допомогою 

комп'ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт – Times 

New Roman, розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5. 

Текст магістерської роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких 

розмірів: лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 

мм, нижній – не менше 20 мм.  

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої 

жирності. Щільність тексту магістерської роботи повинна бути однаковою.  

Вписувати в текст магістерської роботи окремі іншомовні слова, формули, 

умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому 

щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного 

тексту.  

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, що виявилися в процесі 

написання магістерської роботи можна виправляти підчищенням або зафарбуванням 

білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту 

(фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше 

двох виправлень на одній сторінці.  
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Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 

(мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок 

магістерської роботи і розміщують, як правило, в додатках.  

Текст основної частини магістерської роботи поділяють на розділи, підрозділи, 

пункти та підпункти. Заголовки структурних частин магістерської роботи «ЗМІСТ», 

«ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими 

літерами симетрично до тексту.  

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 

складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.  

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в 

підбір до тексту, ставиться крапка.  

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом повинна 

дорівнювати 3-4 інтервалам.  

Кожну структурну частину магістерської роботи треба починати з нової 

сторінки.  

До загального обсягу магістерської роботи, визначеного даним порядком, не 

входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю 

займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів магістерської 

роботи підлягають нумерації на загальних засадах. 

 

3.2. Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.  

Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який включають 

до загальної нумерації сторінок магістерської роботи. На титульному аркуші номер 
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сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці.  

Такі структурні частини магістерської роботи, як зміст, перелік умовних 

позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового 

номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні 

частини магістерської роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх, 

заголовки, тобто не можна друкувати: «І. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». 

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, 

потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи 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: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж 

рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. 

Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між 

якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде 

заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у межах 

кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. Ілюстрації (фотографії, 

креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в магістерській 

роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній 

сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках магістерської 

роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або 

креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і 

розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за 

винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з 

номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і 

пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в 
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магістерській роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними 

правилами. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком 

таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 

ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Якщо 

в магістерській роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. При 

переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її 

вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами 

пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: 

«Продовження табл.1.2». Формули в магістерській роботі (якщо їх більше одної) 

нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і 

порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул 

пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, 

наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Примітки до тексту і таблиць, в 

яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї 

сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» 

ставлять двокрапку, наприклад:  

Примітки:  

1. ...  

2. ... Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» 

ставлять крапку. 

 

3.3. Ілюстрації 

Ілюструють магістерську роботу, виходячи з певного загального задуму, за 

ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій 

випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим 

пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати 

тексту, а текст - ілюстрації. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За 
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необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий 

підпис). Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:  

 найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом 

«Рис.»; 

 порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера 

арабськими цифрами; 

 тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного; 

 експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які 

виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не 

замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.  

Приклад:  

Рис. 1.24. Схема розміщення елементів касети:  

1 - розмотувач плівки;  

2 - сталеві ролики;  

3 - привідний валик;  

4 - опорні стояки.  

Основними видами ілюстративного матеріалу в магістерських роботах є: 

креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.  

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких 

лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, 

пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у 

вигляді виразу у круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 

3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».  

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення 

(електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації виконують чорнилом, 

тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.  

У магістерській роботі слід застосовувати лише штрихові ілюстрації і 

оригінали фотознімків.  
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Фотознімки розміром, меншим за формат А4, наклеюють на стандартні аркуші 

білого паперу формату А4. 

 

3.4. Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують 

симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву 

не підкреслюють. За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт, або підмет 

(позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, 

головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок 

(тобто дані, якими характеризується присудок,) – у прографці, а не в головці чи 

боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен 

заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка. Заголовок кожної графи в 

головці таблиці має бути по можливості коротким.  

Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці 

виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків 

слова, що повторюються. Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані 

слова тут також виносять в об'єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків 

боковика слова розміщують у заголовку над ним. У прографці повторювані 

елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять в тематичний заголовок 

або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи 

співпадали; неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість 

однакових слів, які стоять одне під одним.  

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони 

є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими 

номерами рядків до таблиці включати не треба. Таблицю розміщують після першого 

згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту 
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переплетеного блоку магістерської роботи або з поворотом за годинниковою 

стрілкою.  

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При 

перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її 

першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і 

розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки.  

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому 

випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – 

боковик.  

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, 

його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому 

повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість 

цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. 

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому 

ставлять прочерк. 

 

3.5. Формули 

Під час використання формул необхідно дотримуватися певних техніко-

орфографічних правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у 

складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих 

рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул.  

Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від 

тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні 

формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо 

під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного 

символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок 

пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Рівняння і формули треба 
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виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно 

залишити не менше одного вільного рядка.  

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака 

рівності (==) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші 

нумерувати не рекомендується.  

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля 

правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не 

вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер 

формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула 

знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку 

навпроти основного рядка формули.  

Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски 

формули. Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних 

фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке 

знаходиться в середині групи формул і звернене в сторону номера. Загальне правило 

пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його 

рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки 

ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку перед формулою ставлять 

лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є 

узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.  

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не 

відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за 

формулою до її номера. Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять 

всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і 

матриці, можна розділові знаки не ставити. 
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3.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 

Під час написання магістерської роботи магістрант повинен давати посилання 

на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в магістерській 

роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, 

вивченню яких присвячена магістерська робота. Такі посилання дають змогу 

відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування 

документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його 

зміст, мову тексту, обсяг.  

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна 

посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до 

останнього видання. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, 

оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні 

необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, 

на яке дано посилання в магістерській роботі. Посилання в тексті магістерської 

роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, 

виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».  

Якщо в тексті магістерської роботи необхідно зробити посилання на складову 

частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання 

у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному 

опису за переліком посилань.  

Приклад:  

Цитата  в  тексті:  «... у  загальному  обсязі  робочого  часу  частка 

інформаційної роботи перевищує 70 % [6]1».  

Відповідний опис у переліку посилань:  

6 . Автоматизація робіт в установах // ТНЕР. № 4. – К.: Наука, 1987. – С. 67-

72.  

Відповідне подання виноски:  
1 [6] Автоматизація робіт в установах // ТНЕР. – № 4. – К.: Наука, 1987. – С. 

67-72.  



 

35 
 

Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати 

посилання на особисті наукові праці магістранта.  

Посилання на ілюстрації магістерської роботи вказують порядковим номером 

ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2»  

Посилання на формули магістерської роботи вказують порядковим номером 

формули в дужках, наприклад «...у формулі (2.1)».  

На всі таблиці магістерської роботи повинні бути посилання в тексті, при 

цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2».  

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено 

слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».  

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело 

або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. 

Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше 

скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.  

Загальні вимоги до цитування такі:  

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей 

авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз "так званий";  

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні 

допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. 

Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо 

перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;  

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;  

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми 

словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні 
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думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні 

посилання на джерело;  

д) якщо необхідно виявити ставлення автора магістерської роботи до окремих 

слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак 

оклику або знак питання;  

е) якщо автор магістерської роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, 

робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, 

ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора магістерської роботи, а 

весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень 

є: (курсив наш. - М.Х.), (підкреслено мною. - М.Х.), (розрядка моя. - М.Х.). 

 

3.7. Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.  

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або 

виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-

яких елементів, скорочення назв тощо. Завдяки цьому можна уникнути повторних 

перевірок, вставок пропущених відомостей.  

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи 

посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований під час 

написання магістерської роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів 

або заголовків, у хронологічному порядку.  

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до 

вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема, 

потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати з таких стандартів:  

 ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общие 

требования й правила составления";  

 ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила";  
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 ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила". 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який можна 

наводити у магістерських роботах (згідно рекомендацій МОН України): 
 

Характеристика 
джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. 
Л. Звонська]. — Л. : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела 
християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). 
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного 
білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / 
Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — 
(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН 
України ; т. 59). 
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна 
Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 
311 с. — (Ювеліри України ; т. 1). 
4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Л. : Кальварія, 
2005. — 196, [1] с. — (Першотвір). 

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 
Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : 
Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового 
щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 
2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. 
Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — 
(Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до 
складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. 
В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Л. : Растр-7, 2007. — 375 с. 

Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как 
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего 
организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. 
Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — 
XLIII, 265 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 
Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. 
— 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : 
[підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв [та ін.]. — 
К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна 
освіта). 
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П’ять і більше 
авторів 

 

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К [и др.] ; под ред. Г. С. 
Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. 
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. 
посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. 
Бондар та [ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — 
(Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 
13). 

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. 
тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу). 
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / 
[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 
638, [1] с. 
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій 
українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : 
[антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. 
— 190, [1] с. 
4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. 
наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. [та ін.]. — Чернівці : Рута, 
2007. — 310 с. 

Багатотомний 
документ 

 

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / 
[упоряд. Л. М. Яременко [та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського, 2007—  .— (Джерела з історії науки в Україні). 
        Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c. 
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева 
И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-
Стандарт", 2005—  .— (Серия "Нормативная база предприятия"). 
        Т. 1. — 2005. — 277 с. 
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага 
народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—  .— 
(Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 
т. / Н. П. Кучерявенко. — Харьков : Право, 2002—  .—  
 Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. 
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — 
Житомир : Полісся, 2006—  .— (Науково-документальна серія книг 
"Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. 
(голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) 
[та ін.]. — 2006. — 721, [2] с. 
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 
Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : 
НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. 
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Матеріали 
конференцій, 
з’їздів 

 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих 
учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 
11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. 
Докучаєва, 2000. — 167 с. 
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів 
виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат 
України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 
147 с. 
3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 
р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — 
(Спецвип.: 10 років АУБ). 
4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів 
конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. 
В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — 
С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). 
5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. 
наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : 
Навч. кн., 1999. — 215 с. 
6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за 
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во 
освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : 
КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с. 

Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения 
материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с 
подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / 
Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Харьков: ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 
с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. 
ин-т" ; ХФТИ 2006-4). 
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих 
радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. 
Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН 
України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. 
безпеки АЕС ; 06-1). 

Депоновані наукові 
праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. 
И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 
академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 
2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми 
исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 
2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : 
Халімон, 2006. — 175, [1] с. 
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 
основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. 
Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 
3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко [та 
ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с. 
4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. 
Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 
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Атласи 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я 
миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / 
[наук. редкол.: С. С. Куруленко [та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил 
України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко 
[та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с. 
2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : 
посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, 
В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — 
Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с. 
3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. 
Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 
груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. 
вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). 
2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та 
голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : 
Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові 
документи). 
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв 
посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н 
ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та 
енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ 
Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 
Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — 
[Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. 
— ІV, 231 с. — (Національний стандарт України). 
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ 
ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : 
Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні 
стандарти України). 
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та 
лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові 
вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : 
ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : 
Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний 
стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : 
НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006—  . — (Серия "Нормативная база 
предприятия"). 
Т. 5. — 2007. — 264 с. 
   Т. 6. — 2007. — 277 с. 
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-
довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків [та ін.]. — Л. : Новий час, 2003. — 
160 с. 
3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. 
кн., 2003]. — 11 с. 
4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 
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Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с. 

Бібліографічні 
покажчики 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 
дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 
державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. 
Вацеба. — Л : Укр. технології, 2007. — 74 с. 
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 
опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—
2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Л. : Львів. держ. 
ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; 
вип. 2). 

Дисертації 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... 
доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 
2005. – 276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 
робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. ... на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія 
машинобудування» / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с. 
2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування 
макроекономічних показників в системі підтримки прийняття 
рішень управління державними фінансами : автореф. дис. ... на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. 
системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. — К., 
2007. — 20 с. 

Авторські 
свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 
неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. 
Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 
30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил. 

Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 
13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 
патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 
2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 
3 с. : ил. 

Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного 
видання 

 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 
спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного 
виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 
Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17. 
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа 
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. 
С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та 
інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. 
4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі 
фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного 
виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. 
5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. 
Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник 
соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. 
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— № 1. — С. 25—29. 
6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. 
Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — 
С. 13—20. 
7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство 
ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., 
письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—
291. 
8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для 
проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. 
А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования 
импульсных источников энергии в промышленности : междунар. 
науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33. 
9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 
цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми 
модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. 
Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202. 

Електронні 
ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів 
акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 
Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека 
магістранта-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — 
Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS 
Word 97-2000.— Назва з контейнера. 
2. Розподіл населення найбільш численних національностей за 
статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем 
освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 
2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : 
CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : 
кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. 
вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 
98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. 
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 
ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 
10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, 
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібл. вісн. — 2003. — № 4. — С. 43. 
— Режим доступу до журн. : 
   http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

 

3.8. Додатки 

Додатки оформлюють як продовження магістерської роботи на наступних її 

сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи 

посилань у тексті магістерської роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних 

сторінках магістерської роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 
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першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і 

велика літера, що позначає додаток.  

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один 

додаток позначається як додаток А.  

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші 

під назвою магістерської роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».  

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним 

номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий 

розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В. Ілюстрації, 

таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, 

наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д); формула 

(А.1) - перша формула додатка А. 

 

3.9 Оформлення графічної частини магістерської роботи 

Графічна документація повинна бути виконана згідно з діючими стандартами 

ДСТУ та ГОСТ відповідно до систем ЕСКД і ЄСПД.  

Графічні документи можна виконувати олівцем, тушшю або іншими 

способами за допомогою відповідних технічних засобів. Допускаються кольорові 

зображення на демонстраційних плакатах і схемах.  

На аркушах креслень і схем повинна бути обмежувальна рамка та основний 

напис за формою 1 (рисунок 3.5) відповідно до ГОСТ 2.104-68. Графи основного 

напису повинні бути заповнені відповідно до 3.1.1 даного положення. 
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Рисунок 3.5 – Основний напис для креслень і схем за формою 1 (ГОСТ 2.104-68) 

На демонстраційних плакатах обмежувальну рамку та основний напис не 

виконують. Кожен плакат у цьому випадку, крім основного змісту, повинен мати 

заголовок (назву) і напис, що визначає його приналежність. Заголовок плаката 

(назва) має бути стислим, відображати його основний зміст і розміщуватись 

посередині верхньої частини аркуша. Заголовок пишеться великими (прописними) 

літерами (20 мм).  
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РОЗДІЛ IV 

МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Після визначення логічної структури дослідження (формулювання теми, 

визначення об'єкта і виділення його предмета, обґрунтування гіпотези і побудови 

ланцюжка завдань тощо) можна приступати до розв'язання поставлених завдань. Для 

їх розв'язання дослідник має орієнтуватися на використання певної сукупності 

способів, засобів і прийомів наукового пізнання. Спосіб пізнання реальності, що 

вивчається, який дає можливість розв'язати завдання і досягти мети пошукової 

діяльності, є методом наукового пізнання дійсності (методом дослідження). 

У філософському розумінні під методом розуміють наукові теорії, перевірені 

практикою. Будь-яка така теорія в процесі побудови інших теорій може виступати 

по суті у функції метода в даній або навіть в інших областях знань. Метод також 

нерідко розглядається як сукупність прийомів практичного або теоретичного 

освоєння дійсності, підпорядкованих розв'язанню конкретної задачі в сфері освіти, 

певний комплекс інтелектуальних дій, логічних процедур, за допомогою яких дана 

наука передбачає встановити істину, перевірити чи спростувати її.  

Під методом дослідження розуміють нормативну модель діяльності (в 

педагогіці – педагогічної), спрямованої на виконання певного наукового завдання, 

яка реалізується в сукупності прийомів і процедур. Чим багатший арсенал методів 

тієї чи іншої науки, тим успішніше діяльність вчених. В міру зростання складності 

наукових задач підвищується залежність одержаних результатів від ступеня 

опрацювання дослідницького інструментарію.  

До характерних ознак наукового методу дослідження найчастіше відносять: 

об’єктивність, відтворюваність, еврістинність, необхідність, конкретність тощо. 

Метод є не лише сукупністю правил, прийомів, способів, норм, а й системою 

приписів, принципів, вимог, які повинні орієнтувати у вирішенні конкретного 

завдання, досягнення результату в будь-якій сфері діяльності.  

Сукупність застосовуваних методів дослідження, а також порядок і правила їх 

застосування являють собою методику конкретного дослідження. 
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Приступаючи до дослідження, магістрант повинен обрати певну сукупність 

методів, які придатні для розв’язання поставленої ним проблеми. Використання тих 

чи інших методів пізнання дійсності обумовлене світоглядною позицією магістранта 

– його поглядами на суть предмета дослідження, орієнтацією на визначення форми 

наукового знання, опрацьованістю і можливостями існуючих методів. Магістрант 

повинен відібрати певну сукупність методів, які підходять для розв'язання 

сформульованої ним проблеми. Для розв’язання однієї проблеми застосовуються 

кілька методів, а не один. При цьому їхня сукупність повинна відповідати природі 

предмета, який вивчається. Вибір методів визначається специфікою обраної теми 

дослідження, його метою і завданнями. Вибрані адекватно завданням, методи і 

способи пошукової діяльності дають можливість втілити ідею і задум, перевірити 

гіпотези, розв’язати поставлені проблеми. Вони, як правило, специфічні на кожному 

з етапів дослідження.  

Мова йде про створення методики дослідження. Її опрацювання є 

обов'язковою для магістрантів, оскільки саме методика дає відповідь, яким чином 

треба реалізувати можливості різних методів для досягнення поставленої наукової 

мети. В магістерському дослідженні мало скласти перелік методів, необхідно їх 

скомпонувати і привести в систему.  

Методика кожного педагогічного дослідження завжди конкретна й унікальна. 

Немає методики взагалі, є конкретні методичні напрацювання дослідження. І чим 

оригінальніший дослідник, тим більш оригінальні методики він створює, тим більш 

винахідливий він в інтерпретації результатів роботи. Досвід показує, що методики 

неоднакові не лише в різних дослідженнях, але й змінюються, розвиваються в 

процесі конкретного дослідження. Кожен магістрант вносить в методику щось нове, 

яке йде від його розуміння проблеми, його дослідницьких здібностей.  

Методика дослідження є сукупністю прийомів, способів дослідження, яка 

визначає порядок їх застосування і інтерпретації одержаних з їхньою допомогою 

результатів. Вона залежить від характеру об’єкта вивчення, методології, мети 

дослідження, опрацьованих методів і їхнього загального рівня, кваліфікації 
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дослідника. Методика завжди ширше поняття за метод. Навіть у тому випадку, якщо 

зміст методики становить один якийсь метод, припустимо, спостереження – його 

методика, крім самого методу, включатиме в себе техніку, порядок спостереження, 

вибір його виду, характеру фіксації і узагальнення результатів, визначення місця і 

виконувану рольову функцію спостережника тощо. І хоча назва методу і методики 

його застосування у більшості випадків однотипні, між ними є істотна різниця.  

В ході дослідження, як правило, складається йото програма. У програмі 

дослідження відображається, яке педагогічне явище досліджується, за якими 

показниками, які критерії при цьому обираються і використовуються, які методи 

дослідження застосовуються. Програма дослідження органічно входить в методику 

дослідження.  

На вибір методики впливає багато чинників, і передусім предмет, мета й 

завдання дослідження. Важливо чітко і точно розуміти те, що треба вивчити 

виявити. Але, навіть добре знаючи свою мету, дослідник звичайно відчуває серйозні 

утруднення при опрацюванні методики. Добре продумана методика організує 

дослідження, визначає його основні етапи, базу, забезпечує одержання необхідного 

фактичного матеріалу, на основі аналізу якого і робляться наукові висновки.  

Комплекс методів дослідження повинен бути адекватним його меті і 

завданням і забезпечити підтвердження висунутої гіпотези.  

Необхідна характеристика емпіричної бази дослідження: де проводитиметься 

експеримент, з яким числом учасників (вибірка повинна бути репрезентативною, 

представницькою), хто вони такі (в залежності від мети і предмета дослідження 

вказуються вік, стать, освіта, посада, стаж роботи тощо).  

Розглянувши порядок застосування обраних методів дослідження на кожному 

етапі відбору, дослідник мислено відтворює всю його методику, ніби розгорнуту в 

часі, продумуючи, чи все передбачено і враховано: чи визначені критерії, чи 

відібрані й апробовані методи діагностики, оцінюючи ефективність і порядок їх 

застосування на кожному етапі роботи; чи визначений порядок узагальнення 
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інформації, одержаної в результаті відбору? Всі ці питання входять в структуру 

методики дослідження.  

Вміле визначення змісту кожного структурного елемента методики і їхні 

співвідношення – становлять мистецтво дослідження. Добре продумана методика 

організує дослідження, визначає його основні етапи, базу, забезпечує одержання 

необхідного фактичного матеріалу, на основі аналізу якого і робляться наукові 

висновки.  

Різноманітність видів педагогічної діяльності обумовлює широкий спектр 

методів дослідження, які можна класифікувати за різними основами (критеріями). За 

призначенням розрізняють в одному випадку методи збирання фактичного 

матеріалу, його теоретичної інтерпретації, напрямленого перетворення. В іншому 

випадку виділяють методи діагностики, пояснення, прогнозування, корекції, 

статистичної обробки матеріалу тощо. За рівнем проникнення в суть виділяють 

групу методів емпіричного дослідження, яке ґрунтується на досвіді, практиці, 

експерименті, включає методи обробки матеріалів, і методи теоретичного 

дослідження, зв’язаного з абстрагуванням від почуттєвої реальності, побудовою 

моделей, проникненням в суть предмету вивчення.  

 

4.1. Загальнонаукові логічні методи і прийоми 

На всіх етапах наукової роботи при застосуванні будь-якого методу перед 

магістрантом стоїть завдання глибокого аналізу одержаного емпіричного матеріалу. 

Адже факти самі по собі ще не розкривають суті явищ і процесів, що вивчаються. 

Якщо «...факти залишаються лише фактами, писав Ушинський К. Д., то вони не 

дають дослідності. Факти повинні узагальнюватися, зробитися думкою, і вже ця 

думка, а не самий факт, зробиться правилом виховної діяльності педагога.  

Побачити за зовнішніми проявами психолого-педагогічних явищ їхню суть, в 

одиничному знайти загальне і особливе, виявити внутрішні зв'язки і закономірності 

допомагають теоретичні методи дослідження. Серед них необхідно вичленити і 

охарактеризувати як такі, що найбільш широко застосовуються в психолого-
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педагогічних дослідженнях, методи теоретичного аналізу і синтезу, абстрагування і 

конкретизації, індукції і дедукції та ряд інших.  

Вагома роль в обробці, осмисленні одержаного емпіричного матеріалу 

належить методу теоретичного аналізу і синтезу. Сильною стороною цього методу 

є застосування діалектичної логіки при якісному аналізі фактів, що вивчаються, 

можливість охопити одночасно велику кількість даних і проникнути в їх суть, 

здійснити мислену реконструкцію того, що вивчається, і розпізнати, вичленити 

сторони, ознаки, властивості, закономірності розвитку, які цікавлять дослідника.  

Аналіз і синтез. Ці два методи наукового пізнання не існують ізольовано один 

від одного. Аналіз - це вивчення кожного елемента або сторони педагогічного явища 

як частини цілого, мислене або фактичне розчленування предмета вивчення або 

явища на складові елементи, виділення в ньому окремих сторін. Аналіз 

застосовується як в реальній (практичній), так і в мислительній діяльності. Сила 

теоретичного аналізу – у можливості охоплення мисленням, пам’яттю і уявою 

одночасно величезної кількості фактів, а також мисленого проникнення в їхню суть, 

виявлення протилежних тенденцій і рушійних сил розвитку.  

Аналіз виступає початковим етапом педагогічного дослідження, в результаті 

якого здійснюється перехід від загального опису об’єкта, процесу, явища до 

виявлення його внутрішнього складу, частин, елементів. Коректність аналізу 

перевіряється у процесі синтезу і перевірки властивостей заново створеного об’єкту 

або гіпотези з вихідним об’єктом або гіпотезою.  

Синтез – реальне або мислене об’єднання різних сторін, частин предмета в 

єдине ціле, метод дослідження якогось педагогічного явища в його єдності і 

взаємному зв'язку частіш, узагальнення, зведення в єдине ціле даних, добутих 

аналізом. Внаслідок синтезу з’являється нове утворення, властивостями якого є не 

лише зовнішня сума властивостей компонента, а й результат їх взаємопроникнення і 

взаємовпливу.  

Аналіз виходить з певного цілого, яке він розкладає, а ціле – спрямовує аналіз. 

Це означає, що синтез міститься вже в самому аналізі, а не існує поза ним.  
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Після аналітичного процесу кожен науковець звертається до синтезу, тобто до 

раціонального поєднання частин, виділених засобами аналізу. Внаслідок цього 

формуються нові уявлення про предмет, в якому виділені суттєві, типові риси, 

уточнюються і збагачуються знання про нього.  

Шляхом аналізу і синтезу лише можна вичленити об’єктивний зміст в 

суб’єктивній діяльності учасників соціально-педагогічного процесу: дітей, дорослих, 

керівників, педагогів, «схопити» невідповідності, «вловити» реальні суперечності в 

розвитку педагогічного процесу, прогнозувати розвиток.  

Абстрагування та конкретизація. З методами аналізу і синтезу тісно 

пов’язані методи абстрагування і конкретизації. Під абстрагуванням розуміють 

процес мисленого від’єднання якої-небудь властивості чи ознаки предмета від 

самого предмета або від інших його ознак і властивостей. Це робиться для того, щоб 

глибше вивчити предмет, ізолювати його від інших предметів і від інших 

властивостей, ознак.  

Для проникнення в суть педагогічних явищ, виявлення інваріантних рис 

досліджуваного процесу, необхідно виділити предмет вивчення в «чистому вигляді», 

зуміти відмежуватися від всіх побічних впливів, абстрагуватися від всіх 

багаточислених зв’язків і відношень, що заважають побачити головне, найістотніші 

зв’язки і характеристики, які цікавлять дослідника. Наприклад, розглядаючи 

можливі взаємодії вчителя й учнів на уроці, можна виділити такі: учитель-учень, 

учитель-клас, учитель-група, група-група, група-клас. У поняттях «група», «клас» 

абстрагуються від кількості, від того, що і в групі, і в класі різні учні мають різні 

рівні підготовки, різний темп засвоєння тощо і формулюють цілком конкретний 

ідеалізований об’єкт.  

Граничним випадком абстрагування є ідеалізація. Вона ґрунтується на 

послідовному максимальному ізолюванні досліджуваної властивості від супутніх 

факторів, внаслідок чого створюються уявні ідеальні об’єкти «ідеальний 

вихованець» (позбавлений будь-яких недоліків), «ідеальний педагог», «ідеальна 
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школа», «повне і абсолютне розуміння функцій і задоволення потреб освіти 

владними й адміністративними органами»), що не існують у педагогічній реальності.  

Педагогічне знання за самою своєю суттю повинно бути конкретизованим, 

щоб відтворити багатогранні зв’язки соціуму з освітою і особистістю, відтворити 

саму особистість як цілісність і забезпечити процес розвитку цієї особистості в 

педагогічній системі, а також самої педагогічної системи.  

Узагальнення як метод наукового пізнання являє собою, по-перше, логічний 

процес переходу від одиничного до загального, від менш загального до більш 

загального знання, встановлення загальних властивостей і ознак предметів, по-друге 

– результат цього процесу: узагальнене поняття, судження, закон, теорія. Одержання 

узагальненого знання означає більш глибоке відображення дійсності, проникнення в 

її суть. Узагальнення тісно пов’язане з абстрагуванням.  

Порівняння. Метод, за яким відбувається зіставлення досліджуваних 

предметів та встановлення їх подібності або відмінності, називається порівнянням. 

На рівні чуттєвого пізнання педагогічної реальності порівняння фіксує зовнішню 

подібність або відмінність, на рівні раціонального – подібність або відмінність 

внутрішніх зв’язків, що дає змогу виявити певні закономірності, розкрити сутність 

матеріалу, що вивчається, тощо.  

Для досягнення правильних результатів у процесі порівняння необхідно 

дотримуватися таких вимог:  

– зіставляти тільки однорідні об’єкти чи поняття;  

– порівнювати предмети за такими ознаками, які мають суттєве значення.  

Класифікація. Цей метод використовується на початкових стадіях 

дослідження і дає можливість упорядкувати та класифікувати педагогічні явища на 

основі визначення їх однорідності. Тим самим класифікація відкриває шляхи 

подальшого наукового пізнання. Продуктивність класифікації залежить від вибору 

єдиних ознак, за якими вона відбувається. Нечіткість такого вибору є типовою 

помилкою молодих дослідників і заважає їм усвідомити та чітко охарактеризувати 

зміст явищ і процесів, що вивчаються.  
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Індукція і дедукція. В сучасних психолого-педагогічних дослідженнях 

активно використовуються індукція і дедукція. Особливість цих методів пізнання 

дійсності полягає у переході знання про одиничне й окреме у знання про загальне і 

навпаки. Шляхом індукції дослідник переходить від емпіричного рівня до рівня 

теоретичного за допомогою узагальнення окремих фактів, аналогій, статистичного 

опису і висновків, різних форм екстраполяції від відомого до невідомого. Тим самим 

здійснюється проникнення в суть явищ, відкриття їхніх закономірностей, побудови 

гіпотез і теорій.  

В теоретичному осмисленні фактичного матеріалу велике значення мають 

абстрагування і конкретизація. Ці засоби пізнання тісно пов’язані з аналізом і 

синтезом, але мають своє призначення. Відомо, що абстрагування – це процес 

мисленого виділення, вичленування окремих або загальних ознак, які цікавлять 

дослідника в даний момент, властивостей і відношень предмету і мисленого 

відвернення від множини інших ознак, властивостей і відношень цього предмета.  

Конкретизація – це ніщо інше, як мислений процес відтворення певного 

психолого-педагогічного явища на основі ряду раніше вибудуваних абстракцій. 

Наприклад, педагог використовує абстракції «навчання», «виховання», 

«викладання», «учіння», «сприймання», «осмислення», «запам’ятовування», 

«практика» тощо, по відношенню до конкретного виду навчального заняття.  

Це означає, що він застосовує в дослідженні метод конкретизації, збагачує 

поняття новими ознаками, досягаючи єдності багатогранності, поєднання багатьох 

якісних характеристик предмета.  

Взаємозв'язок абстрагування і конкретизації обумовлений самим процесом 

пізнання. Як відомо, він починається з «живого споглядання», тобто почуттєвого 

сприйняття конкретного. Пізнаючи конкретне, дослідник вичленяє окремі 

властивості, ознаки, ізолює їх від інших ознак предмета, створює однобічне знання – 

абстракцію. Так відбувається рух від «живого споглядання до абстрактного 

мислення».  
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Аналогія. У теоретичних дослідженнях широкого застосування набув 

специфічний загальнонауковий метод дослідження – аналогія, при якому 

встановлюється подібність в певних сторонах, якостях і відношеннях між 

нетотожними об’єктами. Умови аналізу за аналогією – висновки, які робляться на 

основі подібності. Таким чином, при виводі за аналогією знання, одержане з 

розгляду якогось об’єкта («моделі») переноситься на інший, менше вивчений і менш 

доступний для дослідження об’єкт. Висновки за аналогією є правдоподібними: 

наприклад, коли на основі подібності двох педагогічних явищ чи процесів за 

якимось одним параметром робиться висновок про їх подібність за іншими 

параметрами.  

Аналогія відіграє значну роль у народженні нових ідей і формулюванні 

гіпотез. Вона полегшує розуміння складних процесів, виступаючи основою 

наукового моделювання. Нерідко аналогія сприяє влучному формулюванню 

проблеми і визначенню напрямку дослідження.  

Моделювання. Останнім часом в теоретичних дослідженнях педагоги активно 

застосовують метод моделювання. Можна сказати, що цей метод став особливо 

модним. Сьогодні важко знайти дисертацію кандидатську чи докторську, автор якої 

б щось не «моделював». «Моделюють» все: від змісту навчання, педагогічних явищ і 

процесів, до особистості учня, студента, вчителя чи якогось іншого спеціаліста. 

Моделі експериментують, «виносять» на захист. На жаль, далеко не завжди це 

моделювання здійснюється грамотно, без грубих помилок.  

Суть моделювання полягає у встановленні подібності явищ (аналогій), 

адекватності одного об’єкта іншому в певних відношеннях і на цій основі 

перетворення простішого за структурою і змістом об’єкта в модель складнішого 

(оригінал). Дослідник дістає можливість переносу даних за аналогією від моделі до 

оригіналу. Інакше кажучи, модель – допоміжний засіб, який у процесі пізнання, 

дослідження дає нову інформацію про основний об’єкт вивчення. Модель може 

послужити і конструюванню нового, ще невідомого практиці. В такому випадку 

дослідник, виявивши характерні риси існуючих явищ, процесів педагогічної 



 

54 
 

практики, починає пошук нового з компоновки, поєднання, моделює принципово 

новий стан об’єкту вивчення. Так виникають моделі – гіпотези, які носять характер 

припущення і які вимагають перевірки; моделі-концепції, які перетворюються в 

науково обґрунтовані теорії.  

Механізм моделювання складається звичайно з таких операцій: перехід від 

природного об’єкта до моделі, побудова моделі; експериментальне дослідження 

моделі; перехід від моделі до природного об’єкта, який полягає в перенесенні 

результатів, одержаних при дослідженні, на даний предмет.  

Моделювання завжди спрощує. Тому виникає можливість наочно уявити деякі 

складні наукові положення, оскільки модель – це лише подібність дійсності, і вона 

не зобов’язана відтворювати всі подробиці і тонкощі реального світу. 

Проведення педагогічного дослідження на належному науково-теоретичному 

рівні неможливе без побудови теоретичних моделей – уявлень. Головною ознакою 

моделі сущого – теоретичної моделі – є те, що вона, показує чіткий фіксований 

зв’язок елементів, передбачає певну структуру, яка відображає внутрішні, істотні 

відношення реальності. Можна розглядати метод навчання як модель належного, 

тобто нормативну модель, яка відображає загальне уявлення про систему 

методичних прийомів, а зміст освіти як педагогічну модель соціального досвіду.  

У педагогічного моделювання є «термін-партнер», який часто супроводить 

його в наукових текстах, – це проектування. В деяких публікаціях ці терміни 

використовуються як співставні і підмінюють один одного, тобто стають, де це 

допустимо, синонімами.  

Слово «проект» містить кілька значень, і майже всі вони мають відношення до 

педагогіки. По-перше, проект – це попередній (припустимий) текст якогось 

документа. По-друге, проект розуміють як певну акцію, сукупність заходів, 

об’єднаних однією програмою, або організаційну форму цілеспрямованої діяльності. 

Роботу спеціалістів у таких випадках називають проектуванням. В цьому розумінні у 

навчанні застосовується термін «проект» як форма дослідницької діяльності учнів. І 

третє значення терміну «проект» – діяльність по створенню (опрацюванню, 
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плануванню, конструюванню) якоїсь системи, об’єкта або моделі. Що стосується 

проектування і конструювання, то їхня різниця дуже відносна. Але все ж різниця 

бачиться в тому, що проектування може бути і теоретичним (на папері або 

комп’ютері), а конструювання передбачає матеріальне (реальне) втілення проектної 

діяльності.  

Проектування спрямоване на створення моделей запланованих (майбутніх) 

процесів і явищ (на відміну від моделювання, яке може поширюватися і на минулий 

досвід з метою його глибшого осмислення). Компонентами проектної діяльності 

можуть бути конкретні моделі або модулі, тобто функціональні вузли, які 

об’єднують сукупність елементів освітньої системи.  

В теорії педагогічного проектування виділяють прогностичну модель для 

оптимального розподілу ресурсів і конкретизації цілей; концептуальну модель, яка 

ґрунтується на інформаційній базі даних і програм дій; інструментальну модель, за 

допомогою якої можна підготувати засоби виконання і навчити викладачів роботі з 

педагогічними інструментами; модель моніторингу для створення механізмів 

зворотного зв’язку і способів корегування можливих відхилень від запланованих 

результатів; рефлексивну модель, яка створюється для вироблення рішень у 

випадку виникнення несподіваних і непередбачуваних ситуацій.  

Можливі чотири види результату педагогічного проектування: педагогічна 

система, система управління освітою, система методичного забезпечення, проект 

освітнього процесу. На першому етапі проектування особливо важлива експертиза 

по таких напрямках: задум проекту, процес його реалізації, очікувані результати, 

перспективи розвитку і поширення проекту. Очевидно, співставлення моделювання і 

проектування веде до їхнього взаємного смислового «збагачення», тобто проект як 

система стає підсистемою моделі, і, навпаки, саме проектування може складатися з 

дрібніших моделей. Проектування передбачає створення часткових моделей; 

моделювання, в свою чергу, складається з сукупності елементів, у тому числі 

включає теорію проектування. Це взаємопроникнення можна ізоморфним чином 
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продовжити як вглиб, так і в ширину. Мабуть, можливе й інше тлумачення 

смислової залежності цих понять.  

Монографічний метод. Сьогодні різко зростає увага до фундаментальних 

проблем освіти, у проведенні яких педагогіка широко використовує монографічний 

метод. Він дає можливість поряд з розкриттям істотного, закономірного в окремих 

часткових дослідженнях здійснювати теоретичні узагальнення, які охоплюють 

висновки фундаментальних досліджень, теоретичних напрямків і цілих галузей 

педагогічної науки.  

Монографічним вважають такий метод чи прийом в дослідженні 

педагогічних явищ і процесів, побудов теоретичних висновків, при якому як 

основний об’єкт виступає цілісна, відносно самостійна педагогічна система, яка з 

найбільшою повнотою розглядається в єдиному логіко-монологічному плані і 

характеризується вираженою теоретичною спрямованістю. Монографічний метод в 

педагогіці характеризується: зосередженістю на вивченні окремих проблем; 

цілісністю розгляду фактів, які аналізуються; єдністю (монолітністю) структури 

дослідницької діяльності і твору, присвяченого опису її результатів; 

фундаментальністю й узагальненістю, теоретичним спрямуванням змісту.  

В педагогічних дослідженнях активно застосовуються порівняльно-історичні 

методи, зокрема, генетичний метод, який дає можливість вести дослідження 

педагогічних явищ на основі аналізу їхнього розвитку. В педагогіці часто буває 

важливо встановити факт виникнення педагогічного явища, відмітити ступені його 

розвитку, прослідкувати процес поступового формування особистісних якостей в 

учнів чи студентів, їх загальноосвітніх і професійних знань та умінь, компетентності, 

змін, що сталися внаслідок застосування психолого-педагогічних заходів впливу чи 

взаємодії. Ці завдання і розв'язує генетичний метод, виявляючи специфіку, тенденції 

розвитку досліджуваного явища, нові підходи до розв’язання задач, визначаючи 

результативність цих підходів і здійснюючи прогноз розвитку ситуації.  

В дослідженні педагогічних явищ широко використовується метод 

порівняння, який виявляє схожість або різницю між предметами і явищами, і дає 
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можливість прийти до синтезованого висновку. Порівняння використовується при 

застосуванні різних методів (спостереження, опитування, експерименту тощо) в 

єдності з генетичним методом. Воно є важливим для пояснення педагогічних явищ і 

тоді, коли власне пояснення немає, але на перший план виходить співставлення 

педагогічних явищ.  

На основі методологічного принципу історизму сформувався і застосовується 

в педагогіці порівняльно-історичний метод, без якого дослідник ризикує 

повторитися, «відкрити» давно відкрите. Порівняльно-історичний метод забезпечує 

таке вивчення педагогічних явищ, яке прослідковує і порівнює їх в розвитку. 

Наприклад, аналіз категорії освіти в рамках цього методу дає можливість пояснити, 

як це поняття формувалося раніше, які етапи воно пройшло в своєму розвитку; 

виявити, яким чином виникали ті чи інші концепції освіти; які їх джерела, що в цих 

теоріях потребує реконструкції; порівняти етапи розвитку окремих концепцій тощо. 

Звернення до історії збагачує наукову роботу раніше невідомими фактами, стимулює 

дослідницьку думку, допомагає запобігти помилок минулого.  

Іноді як спеціальний метод педагогічних досліджень виділяють причинно-

наслідковий аналіз, необхідність якого очевидна. Аналіз причинних зв’язків 

доповнюється аналізом їх генезису, історії їх виникнення і розвитку, тобто аналізом 

генетичних зв’язків.  

До основних методів педагогічного дослідження відноситься історичний 

метод. Він застосовується передусім при вивченні проблем історії педагогіки і 

освіти. Ця галузь педагогічної науки покликана розкривати виникнення, стан і 

розвиток навчально-виховних установ, педагогічних теорій в конкретних історичних 

умовах. Оцінка того чи іншого педагогічного явища з точки зору його 

прогресивності чи реакційності повинна враховувати характер конкретних 

історичних умов існування цього педагогічного явища з точки зору того, що нового 

зробили педагоги в порівнянні із своїми попередниками.  
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4.2. Емпіричні методи педагогічного дослідження 

До емпіричних методів відносяться ті, які безпосередньо пов’язані з 

реальністю, з педагогічною практикою, забезпечують нагромадження, фіксацію, 

класифікацію і узагальнення вихідного матеріалу для послідуючого створення 

педагогічної теорії. До цих методів відносяться: вивчення літератури, педагогічної 

документації та результатів навчально-виховної діяльності, педагогічне 

спостереження, різні види педагогічних експериментів; робота з науковими 

фактами - опис одержаних результатів; класифікація фактів, їх систематизація, різні 

способи аналізу і узагальнення; письмове й усне опитування; бесіда; тестування; 

експертна оцінка; вивчення результатів діяльності конкретних осіб тощо.  

Вивчення літератури, документів і результатів діяльності. Вивчення 

літератури - один з найбільш широко розповсюджених методів одержання 

первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього ознайомлення 

з об’єктом. Служить для аналізу історії і сучасного стану проблеми, дає можливість 

відокремити відоме від невідомого, вивчити мало опрацьовані і дискусійні 

положення, різні точки зору, створити первинне уявлення про проблему і шляхи її 

розв’язання, виявити «білі плями» і неясності в опрацюванні питання.  

Вивчення літератури і документальних матеріалів продовжується в ході всього 

дослідження, однак на різних етапах дослідження зазначений метод виконує різні 

функції. Наприклад, на початку дослідження він допомагає ознайомитися з сучасним 

станом проблеми, сформулювати базову педагогічну концепцію, виявити 

суперечності і «білі плями» у досліджуваній проблемі, відділити відоме від 

невідомого тощо.  

Необхідно як можна повніше вивчити педагогічну літературу, яка 

безпосередньо стосується проблеми. Вона знайомить дослідника з тим, що і як вже 

зроблено по гемі, допомагає визначити своє поле діяльності, яке забезпечує наукову 

цінність і новизну розв’язання актуальних питань.  

Особлива увага звертається на найважливіші думки авторів, логіку доведень, 

систему аргументації, висновки, методику вивчення складних питань, найбільш 
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значущі факти. Цей метод широко використовується в історико-педагогічних 

дослідженнях.  

У процесі роботи дослідник має справу з вивченням різних документів: 

службових характеристик, листів, щоденників, особових справ, автобіографій, 

журналів контрольних перевірок тощо. Аналіз цих документів дає можливість 

виявити, що інформація, одержана з різних документів, звичайно дуже широка. 

Важко запам’ятати біографічні дані навіть однієї особистості. Коли ж вивчаються 

десятки і сотні людей, то це завдання гранично ускладнюється. Крім того, 

характеристики та інші документи пишуться в довільній формі, що створює 

труднощі при їх співставленні, аналізі і оцінці. Тут допомагають лише досвід, 

інтуїція, автоматизація обробки і збереження даних і документів з допомогою ПК.  

Метод педагогічних спостережень. Одним з найбільш поширених методів 

наукового дослідження є спостереження. Важко назвати сферу пізнання, в якій не 

користувалися б цим методом або так чи інакше не зверталися б до нього як до 

джерела. Навіть високоабстрактні теорії в кінцевому рахунку виходять з положень, 

сформульованих не без участі спостереження. Теза про те, що практика є джерело, 

критерій і мета пізнання, дає підстави говорити про спостереження як про метод, 

який володіє достоїнством всезагальності, тому що спостереження – процес 

внутрішньо притаманний всякій практичній діяльності.  

Спостереження може бути: цілеспрямованим і випадковим; суцільним і 

вибірковим; безпосереднім і опосередкованим; тривалим і короткочасним; 

відкритим і прихованим («інкогніто»); констатуючим і оцінюючим; 

неконтрольованим і контрольованим (реєстрація спостережуваних подій за 

заздалегідь відпрацьованою процедурою); каузальним і експериментальним; 

польовим (спостереження в природних умовах) і лабораторним (в 

експериментальній ситуації).  

Метод педагогічних спостережень – цілеспрямований і планомірний процес 

збирання інформації шляхом прямої і безпосередньої реєстрації дослідником 

виховних процесів або явищ. Дає можливість одержувати дані, необхідні для 



 

60 
 

подальших теоретичних побудов і їх наступної перевірки на досвіді, забезпечує 

теоретичне дослідження емпіричною інформацією, перевіряє адекватність і 

істинність теорії на практиці, дає можливість вивчати об’єкти в їхній цілісності, в 

природному функціонуванні. Спостереження повинно привести до формулювання 

гіпотез, їх уточнення, переходу в теорію, яка пояснює явища. З його допомогою 

перевіряються також одержані гіпотези, висновки і кінцеві результати всього циклу 

дослідження. Спостереження відрізняється від звичайної фіксації явищ 

систематичністю, цілеспрямованістю, опорою на певну педагогічну концепцію.  

Спостереження як метод педагогічного дослідження передбачає виконання 

дослідником таких правил:  

– чітко визначати цілі спостереження;  

– складати програму спостереження в залежності від цілі;  

– детально фіксувати дані спостереження;  

– застосовувати системи категорій і оцінкових шкал.  

Програма спостереження повинна точно визначати послідовність роботи, 

виділяти найбільш важливі об’єкти спостереження, способи фіксації результатів 

(протокольні записи, щоденники спостережень тощо). Видів спостережень існує 

багато. їх виділяють за різними ознаками. Залежно від тривалості вирізняють 

довгочасне і короткочасне, безперервне і дискретне спостереження. Короткочасне 

спостереження проводиться протягом нетривалого часу. Якщо воно переривається і 

регулярно повторюється через певний проміжок часу, його називають дискретним. 

Безперервне спостереження передбачає постійне, детальне вивчення педагогічного 

процесу для одержання цілісного уявлення про нього. Як правило, воно буває 

довгочасним, тобто триває довго. За обсягом спостереження буває широке 

(наприклад, ведуться спостереження за групою в цілому або за процесом розвитку 

особистості як таким) і вузькоспеціальне, спрямоване на виявлення окремих сторін 

явища або окремих об’єктів (монографічне спостереження за дітьми в групі, за 

інтересом до діяльності і т. д.). За типом зв’язку спостерігача і спостережуваного 

розрізняють спостереження непричетне і причетне. У непричетному спостереженні 
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позиція дослідника відкрита, і учасники, особливо на перших порах, відчувають 

незручність, розуміючи, що за ними спостерігають. Це певною мірою може 

сковувати і спотворювати природний хід процесу. Спостерігати ж нишком, в 

«замкову шпарину», і неетично, і незручно. Вигіднішою є позиція так званого 

причетного спостереження – коли дослідник виступає учасником діяльності 

колективу, наприклад, веде екскурсію, творчу студію, проводить консультації, що 

робить його дослідницьку позицію прихованою.  

Як і будь-який метод, спостереження має свої сильні сторони і недоліки. 

Спостереження дає можливість вивчити предмет в його цілісності, в його 

природному функціонуванні, в його живих, багатогранних зв’язках і проявах. В той 

же час цей метод не дає можливості активно втручатися в процес, що вивчається, 

змінювати його або спеціально створювати певні ситуації, робити точні заміри.  

Тривале планомірне діагностичне спостереження за станом навчання і 

виховання дітей і молоді і управління навчально-виховним процесом шляхом 

своєчасного інформування учасників про можливе настання несприятливих, 

критичних або неприпустимих ситуацій називається педагогічним моніторингом. 

Моніторинг включає діагностику, прогнозування і корекцію професійного розвитку 

особистості і процесу освіти.  

Слід підкреслити, що моніторинг - це не лише основа відслідковування курсу 

руху до заявленої мети, але й механізм її корегування і шляхів досягнення. Сам по 

собі моніторинг не може підвищити якість освіти – він лише допомагає її 

відслідковувати. Для підвищення якості освіти, як правило, потрібні нововведення, 

інноваційний процес.  

Важливим методом дослідження в педагогіці виступає самоспостереження. 

Під самоспостереженням розуміють використання показів, об’єктом яких є сам 

суб'єкт, його свідомість і переживання.  

Уміння спостерігати за своїми переживаннями, контролювати свій стан – 

найважливіша властивість особистості будь-якої людини. Самоспостереження є 

першим кроком до самоуправління, самонавіювання, самонастроювання, 
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саморегулювання мислення і поведінки. Проведення аутогенного тренування як раз і 

передбачає вміле використання самоспостереження. Можливості його як методу 

дослідження, з одного боку, не можна недооцінювати, а з другого – абсолютизувати. 

Справа в тому, що для багатьох людей самоспостереження відкриває верхні, 

поверхові сторони свідомості, а так зване несвідоме, підсвідоме «живе» за своїми 

законами, які іноді недоступні простому самоспостереженню. І, щоб зрозуміти 

закономірності розвитку особистості в цілому, часто буває не досить сприйняти 

лише верхні пласти своєї психіки.  

В практиці дослідження проблем педагогіки широко застосовується метод 

вивчення і узагальнення педагогічного досвіду. Цей метод дає можливість 

виявити існуючий рівень навчально-виховної роботи, її сильні і слабкі сторони. 

Вивчення прогресивного педагогічного досвіду дає можливість встановити 

закономірності педагогічного процесу, елементи педагогічної культури і 

майстерності, новаторства викладачів. Об’єктом вивчення може бути масовий досвід 

(для виявлення провідних тенденцій), негативний досвід (для виявлення характерних 

недоліків і помилок), передовий досвід, знайдений у масовій практиці.  

Вивчення передового педагогічного досвіду – одне з джерел одержання 

кращого, досконалого в психолого-педагогічній практиці. Але в науці не можна 

обмежуватися вивченням лише існуючого, хоча б і найкращого на сьогоднішній 

день. Потрібен пошук нових, більш ефективних заходів психолого-педагогічного 

впливу і взаємодії з учнями чи студентами. Внесення в педагогічний процес 

принципово нових змін, розрахованих на підвищення його ефективності, з 

подальшою перевіркою і оцінкою досягнутих результатів – в цьому суть методу 

дослідної роботи. Цей метод може застосовуватися з метою апробації основних ідей 

дослідження (до експерименту, хоча нерідко застосовується і після експерименту) 

для перевірки і підтвердження одержаних даних.  

З вивченням педагогічного досвіду повинен поєднуватися і педагогічний 

експеримент. Висновки, одержані на основі спостережень, можуть виступати 

гіпотезою для педагогічних експериментів. Проводити їх слід по можливості 



 

63 
 

широко, не обмежуючись вивченням процесу навчання в одній школі. Треба ширше 

практикувати повторні експерименти після того як вже зроблено висновки. В точних 

науках одержані висновки звичайно перевіряються багато разів. В сільському 

господарстві дослідна робота ведеться кілька років підряд. Навряд чи можна 

обмежуватися лише одиничним експериментом і в дидактиці чи методиках 

навчальних предметів.  

Бесіда як метод педагогічного дослідження. Бесіда один з основних 

дослідницьких методів педагогіки і психології, який передбачає одержання 

інформації про явище чи процес, які вивчаються, в логічній формі як від 

досліджуваної особистості, членів групи, яка вивчається, так і від оточуючих людей. 

Бесіда дає можливість глибше пізнати психологічні особливості особистості 

людини, характер і рівень її знань, інтересів, мотивів дій і вчинків шляхом аналізу 

даних, одержаних у відповідях на поставлені і попередньо продумані запитання. 

Сама бесіда відрізняється порівняно вільною побудовою плану, взаємним обміном 

думками, оцінками, пропозиціями і припущеннями. За допомогою бесіди можна 

зібрати достатню кількість фактів, які стосуються переконань, прагнень, ставлення 

до навколишньої дійсності і подій, що відбуваються, умов життєдіяльності 

досліджуваної особи, класу, групи, колективу. Бесіда проводиться у формі 

особистого спілкування за спеціально складеною програмою.  

Особливість бесіди як наукового методу полягає в тому, що завдяки 

безпосередньому контакту з піддослідним є можливість, зберігаючи на протязі всієї 

бесіди одну й ту саму мету її проведення, видозмінювати питання у відповідності з 

одержуваними відповідями. В умовах безпосереднього контакту з піддослідним 

дуже важливо на протязі всієї бесіди зберігати невимушену доброзичливу 

обстановку. На кожному з етапів бесіда не повинна перетворитися в опитування, а 

тим більше в допит піддослідних.  

Бесіда може бути формалізованою і неформалізованою. Формалізована бесіда 

передбачає стандартизовану постановку запитань і реєстрацію відповідей на них, що 

дає можливість швидко групувати і аналізувати одержану інформацію. 
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Неформалізована бесіда проводиться за не жорстко стандартизованими питаннями, 

що дає можливість послідовно ставити додаткові питання, виходячи із ситуації, яка 

склалася. В ході бесіди цього виду, як правило, досягається більш тісний контакт 

між дослідником і респондентом, що сприяє одержанню найбільш повної і глибокої 

інформації.  

МЕТОДИ ОПИТУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ. Методи опитування психолого-педагогічного дослідження 

являють собою письмові або усні, безпосередні або опосередковані звернення 

дослідника до респондентів з питаннями, зміст відповідей на які розкриває окремі 

сторони проблеми вивчення. До цих методів вдаються в тих випадках, коли 

джерелом необхідної інформації виступають люди – безпосередні учасники 

педагогічних процесів і явищ, які вивчаються. За допомогою методів опитування 

можна дістати інформацію як про події і факти, так і про думки, оцінки, переваги 

опитуваних.  

Ефективність отримання усних і письмових висловлювань залежить від 

бажання опитуваних відповідати на поставлені запитання і від рівня їх підготовки до 

спілкування з дослідником на певну тему. Тому в процесі опитування необхідно 

створювати доброзичливу атмосферу, що спонукає до щирих відповідей, викликає 

довірливе ставлення співрозмовників один до одного. Інколи опитувані 

здогадуються про те, що від них вимагається, тому інформація, яку отримує 

дослідник від опитуваних, не завжди об’єктивна. Метод опитування варто 

розглядати як засіб збору первинного матеріалу, що підлягає переперевірці іншими 

методами. Опитування відображає суб’єктивні думки й оцінки. Тому важливо 

виявляти в цих відповідях об’єктивний зміст і об’єктивні тенденції в розвитку 

досліджуваної проблеми.  

Методи опитування в педагогічних дослідженнях застосовуються в таких 

формах: інтерв’ю (усного опитування), анкетування (письмове опитування), 

експертне опитування, тестування (із стандартизованими формами оцінки 
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результатів опитування), а також використання соціометрії, яка дає можливість 

виявляти міжособистісні стосунки в групі людей.  

Інтерв’ю – метод одержання інформації шляхом безпосередньої 

цілеспрямованої бесіди інтерв’юера з респондентом. В залежності від мети 

опитування розрізняють документальне інтерв’ю, коли опитування учасників або 

свідків ведеться з метою відтворення минулих фактів; інтерв’ю думок і ставлень, 

коли за допомогою інтерв’ю намагаються встановити думки і ставлення людей до 

подій, що відбуваються, або явищ соціальної дійсності. За формою питань: 

формалізоване (стандартизоване) інтерв’ю, коли формування питань, їх число і 

альтернативи відповідей, кодування і форма запису передбачаються заздалегідь і 

строго фіксуються; неформалізоване (нестандартизоване), коли питання і відповіді 

на них не визначаються заздалегідь. За процедурою проведення: панельне, 

спрямоване на вивчення еволюції ставлень і думок якоїсь групи людей до тієї чи 

іншої події протягом певного інтервалу часу; групове, коли одночасно проводиться 

опитування невеликої кількості осіб з метою викликати дискусію в групі; клінічне, 

спрямоване на одержання найбільш повної і глибокої інформації про мотиви, 

установки, думки респондента; багаторазове, коли одна й та сама особа опитується 

кілька разів протягом тривалого часу; сфокусоване, спрямоване на вивчення реакції 

певного суб’єкта на якісь стимули відомої педагогу, досліднику ситуації; 

неспрямоване, неформалізоване інтерв’ю, яке має своєю метою зняти внутрішню 

напругу респондента і добитися психотерапевтичного ефекту.  

За кількістю учасників виділяють індивідуальне та групове інтерв'ю. Інтерв'ю, 

в якому одночасно беруть участь кілька опитуваних, проводиться у тих випадках, 

коли виникає потреба порівняти різні підходи до обраної проблеми, провести її 

дискусійне обговорення.  

За формою інтерв'ю буває стандартним (відбувається суворо за розробленим 

текстом), творчим (дозволяє певну свободу запитань та відповідей на них), 

глибоким (межує з особистісно-довірливою бесідою).  
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Анкетування – метод одержання інформації, який ґрунтується на опитуванні 

людей для одержання відомостей про фактичний стан справ (наприклад, думок і 

ставлень різних груп учнів і учителів про різні сторони навчально-виховного 

процесу, про метод навчання). Метод анкетування використовується у випадках, 

коли досліджувану проблему важко вивчити іншими методами (наприклад, мотиви 

вибору учительської професії, ступінь задоволення цією діяльністю).  

Питання анкет повинні бути взаємно пов’язані і частково за змістом 

перекривати одне одного, що дає можливість перевірити достовірність відповідей. 

Вся анкета (вступна частина, стиль питань тощо) повинна бути побудована так, щоб 

викликати респондентів на відвертість, але не нав’язувати їм відповідей. При цьому 

опитувані повинні бути переконаними, що їхню відвертість не буде використано 

проти них, тому багато анкет можуть бути анонімними, без вказівки прізвища 

респондента.  

Існує кілька видів анкетування. Контактне анкетування здійснюється при 

роздаванні, заповненні і збиранні дослідником заповнених анкет при 

безпосередньому його спілкуванні з піддослідними. Заочне анкетування 

організується за допомогою кореспондентських зв'язків. Анкети з інструкціями 

розсилаються по пошті, повертаються таким самим способом на адресу 

дослідницької організації. Пресове анкетування реалізується через анкету, 

розміщену в газеті. Після заповнення таких анкет читачами редакція оперує 

одержаними даними згідно з метою наукового чи практичного задуму опитування. 

Відомі три типи анкет. Відкрита анкета містить питання без супроводу готових 

відповідей на вибір піддослідного. Анкета закритого типу побудована так, що на 

кожне питання даються готові для вибору анкетованим відповіді. Нарешті, змішана 

анкета містить елементи і першої і другої. В ній частина відповідей пропонується на 

вибір, в той же час залишають вільні строчки з пропозицією сформулювати 

відповідь, яка виходить за межі запропонованих питань.  

Різноманітні види анкетування групуються за кількома ознаками: за кількістю 

охоплення опитуваних (повне і вибіркове); за характером спілкування (особисте і 
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заочне); за формою здійснення (групове та індивідуальне); за способом вручення 

анкет (поштове і роздавальне).  

Повне анкетування передбачає опитування всієї генеральної сукупності 

респондентів. Вибіркове, яке найчастіше практикується у педагогіці, охоплює лише 

частину опитуваних. За умов особистого анкетування опитуваний безпосередньо 

контактує з дослідником, що гарантує повернення анкет, дає можливість 

контролювати процес їх заповнення. Під час заочного анкетування опитувані дають 

відповіді у відсутності дослідника, що часом приводить до помилок. Групове 

опитування проводиться одночасно з багатьма респондентами. Саме це надає 

популярності анкетуванню як методу збору значного обсягу матеріалу при 

мінімальних витратах часу. В індивідуальному анкетуванні опитування проходить з 

кожним респондентом по черзі. Роздавальне анкетування передбачає особисте 

вручення опитувального листка, а поштове – його розсипку, що розширює межі 

вибірки, але знижує відсоток повернення анкет.  

В основі анкетування, як і в бесіді, лежить спеціальний опитувальник-анкета. 

Тому опрацювання його вимагає особливої уваги, вдумливості. Доцільно, щоб 

анкета включала до свого складу три смислові частини: ввідну, яка містить мету і 

мотиви анкетування, значущість участі в ньому респондента, гарантію таємниці 

відповідей і чіткий виклад правил заповнення анкети; основну, яка складається з 

переліку запитань, на які треба дати відповідь; демографічну, покликану виявити 

основні біографічні дані і соціальне положення опитуваного.  

При складанні анкети велике значення має чіткий зміст запитань і чітке їх 

формулювання. Запитання повинні бути запропоновані так, щоб їх однозначно 

розуміли всі піддослідні. Це важливо, оскільки при анкетуванні немає 

безпосереднього контакту з піддослідними. Внаслідок цієї обставини дуже важлива і 

детальна інструкція про порядок заповнення анкети.  

Досвід проведення анкетувань свідчить про те, що відповіді даються 

змістовнішими і повнішими, коли в анкету' включена невелика кількість запитань 

(не більше 7-10). Перевантаження анкети великим переліком питань затрудняє 
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створення в опитуваного необхідної установки, збільшує ймовірність формальних 

відповідей.  

В педагогічних дослідженнях застосовується ще одна різновидність запитань – 

анкети – запитання на ранжування. їх використовують тоді, коли серед безлічі 

варіантів відповідей потрібно виявити найбільш важливі і значущі для респондента. 

В цьому випадку опитуваний присвоює кожній відповіді відповідний номер в 

залежності від ступеня її значущості.  

Інтерв’ю і анкета складаються лише після попередньої фази дослідження 

(формулювання проблеми, робочої гіпотези, складання плану дослідження). Анкета і 

інтерв’ю часто використовуються після постановки педагогічного експерименту для 

збирання додаткової інформації про його результати.  

Кожна з форм опитування – інтерв’ю і анкетування – має свої сильні і слабкі 

сторони. Сильні сторони усного опитування – в живому контакті дослідника і 

піддослідних (респондентів), у можливості індивідуалізації запитань, їх варіювання, 

додаткових уточнень, оперативної діагностики достовірності і повноти відповідей.  

Сильні сторони письмового опитування – у можливості охопити дослідженням 

велику кількість опитуваних, а отже, виявити масові явища, на основі яких 

встановлюються факти.  

Слабкою стороною інтерв’ю (як, між іншим, і бесіди) виявляється можливість 

нав’язування респондентам позиції дослідника і складність охоплення опитуванням 

широкого кола осіб. Слабкою стороною анкет є їхній стандартний характер, 

відсутність живого контакту дослідника з опитуваними, що не завжди забезпечує 

досить вичерпні і відверті відповіді.  

Тестування – дослідницький метод, який дає можливість з’ясувати рівень 

знань, умінь і навичок, здібностей та інших якостей особистості, а також їхню 

відповідність певним нормам шляхом аналізу способів виконання піддослідними 

ряду спеціальних завдань. Такі завдання прийнято називати тестами. Тест – це 

стандартизоване завдання або особливим чином пов’язані між собою завдання, які 

дають можливість досліднику діагностувати міру вираженості досліджуваної 
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властивості у піддослідного, його психологічні характеристики, а також ставлення 

до тих чи інших аспектів. В результаті тестування звичайно одержують певну 

кількісну характеристику, яка показує міру вираженості досліджуваної особливості 

особистості. Вона має співвідноситися з встановленими для даної категорії 

досліджуваних нормами. Це означає, що за допомогою тестування можна визначити 

наявний рівень розвитку певної властивості в об’єкті дослідження і порівняти його з 

еталоном або з розвитком цієї якості в досліджуваного в більш ранній період.  

Тести звичайно містять питання і завдання, які вимагають дуже короткої, іноді 

альтернативної відповіді («так» або «ні», «більше» або «менше» тощо); вибору 

однієї з наведених відповідей або відповідей за бальною системою. Тестові завдання 

звичайно відрізняються діагностичністю, їх виконання і обробка не вимагають 

багато часу. В той же час, як показала світова практика, дуже важливо бачити, що 

реально можуть виявити тести для того щоб не підмінити предмет діагностування. 

Так, багато тестів, які претендують, на виявлення рівня розвитку, реально виявляють 

лише рівень підготовки, інформованості або вмілості піддослідних.  

Тести характеризуються такими ознаками: об’єктивністю (виключенням 

впливу випадкових факторів на досліджуваного), модельністю (вираженістю в 

завданні якогось складного, комплексного цілого явища), стандартизованістю 

(встановлення однакових вимог і норм при аналізі властивостей досліджуваних, або 

процесів і результатів).  

Метод тестів посідає особливе місце серед інших методів педагогіки. Всі 

розглянуті вище методи мають у кінцевому рахунку своєю метою дослідження 

власне педагогічних явищ для одержання якихось нових даних, що збагачують 

педагогічну науку. Тести виконують іншу функцію. Вони призначені для того, щоб 

встановити наявність або відсутність вже відомих педагогічних особливостей в тих 

чи інших піддослідних. Тести повинні відповідати таким вимогам.  

Застосування тестів завжди зв’язане з вимірюванням прояву тієї чи іншої 

психологічної властивості і оцінкою рівня її розвитку або сформованості. Тому 
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важливе значення має якість тесту. Якість тесту характеризується критеріями його 

точності, тобто надійністю і валідністю.  

Надійність тесту – це ступінь стабільності одержуваних оцінок при 

тестуванні одних і тих самих досліджуваних. Це означає, що надійному тесту 

повинна бути притаманна узгодженість показників тестування, одержаних при 

повторному тестуванні, і можна бути переконаним у тому, що тест виявляє одну й ту 

саму властивість. Для перевірки надійності тестів застосовуються різні способи. 

Один спосіб – це щойно згадане повторне тестування: якщо результати першого і 

через певний час проведеного повторного тестування покажуть наявність 

достатнього рівня кореляції, то це свідчитиме про надійність тесту. Другий спосіб 

пов’язаний з застосуванням іншої еквівалентної форми тесту і наявністю високої 

кореляції між ними. Можливий і третій спосіб оцінки надійності, коли тест допускає 

його розщеплення на дві частини і одна і та сама група досліджуваних обслідується з 

застосуванням обох частин тесту. Надійність тесту показує, наскільки результати 

тестування можуть бути стійкими, наскільки точно вимірюються психологічні 

параметри і наскільки високою може бути міра довіри дослідника до одержаних 

результатів.  

Кореляційна залежність між результатами першого і другого тестування 

визначає його надійність. Нерідко надійність вимірюють і за допомогою відсотків – 

вираховується відсоток питань, на які піддослідний дав одну й ту саму відповідь. У 

кращих тестів надійність, виражена коефіцієнтом кореляції, становить від 0,6 до 0,9. 

Якщо тест не досяг даного рівня надійності, то його застосування є некоректним.  

Валідність тесту відповідає на запитання про те, що саме виявляє тест, 

наскільки він придатний для виявлення того, для чого він призначений. Наприклад, 

тести здібностей нерідко виявляють дещо інше: натренованість, наявність 

відповідного досвіду або, навпаки, його відсутність. В такому випадку тест не 

відповідає вимогам валідності.  

Припустимо, опрацьовано тест для діагностики знань учнів з фізики в об’ємі 

першого півріччя IX класу. Валідністю такого тесту є його показник, який свідчить 
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про те, що тест дійсно виявляє знання з фізики і притому в тому об’ємі, який вказано 

укладачами тестів. Чим ближче розкривається в тестовому випробуванні та ознака, 

для виявлення і вимірювання якої він призначений, тим вища його валідність.  

При встановленні надійності все необхідне і достатнє дослідник знаходить в 

самому тесті: він співставляє одну частину завдань (з парними номерами) з другою 

(з непарними номерами). Він поділяє тест на дві частини і, проводячи одне 

тестування через 40-50 днів після другого, корелює одержані результати. Коротше 

кажучи, тест дає досліднику всі необхідні матеріали. Але для встановлення 

валідності цього мало. Валідність може бути виведена тільки при співставленні 

результатів по тесту з якимось критерієм, з якоюсь оцінкою, яка перебуває поза 

тестом; її звичайно називають зовнішнім критерієм.  

Повного співпадання результатів тестування з реальним станом речей не 

буває. Жоден тест не здатний дати абсолютного результату. Міра цієї неточності і 

одночасно міра точності тесту і вимірюються валідністю. В найпростішому випадку 

валідність тесту звичайно визначається шляхом співставлення одержаних в 

результаті тестування показників з експертними оцінками про наявність даної 

властивості в досліджуваних, а також шляхом аналізу даних, одержаних в результаті 

спостереження за досліджуваними в різних ситуаціях їхнього життя і діяльності, і 

їхніх досягнень у відповідній області.  

Чітко видно прямий зв’язок валідності з надійністю. Тест з низькою 

надійністю не може мати високу валідність. Низька надійність означає, що не вірним 

є вимірний інструмент і нестабільною є та ознака, яку він вимірює. Такий тест при 

співставленні з зовнішнім критерієм може в одному випадку показати високі 

співпадання, а в другому – дуже низькі. Зрозуміло, що при таких даних ніяких 

висновків про те, наскільки тест відповідає своєму призначенню, зробити 

неможливо. Встановлювати валідність ненадійного тесту немає ніякого смислу, це 

даремна витрата часу.  

Експертні методи дослідження. В педагогічних дослідженнях часто виникає 

потреба у вичленуванні і визначенні ступеня значущості факторів, які впливають на 
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педагогічний процес, що вивчається. Природа ж педагогічних факторів така, що 

іноді їх наявність за допомогою безпосереднього спостереження (хронометрування, 

звукозапису, кінозйомки тощо) фіксувати дуже складно. Крім недостачі надійної 

інформації про досліджуване явище виникають труднощі, пов’язані з необхідністю 

правильної постановки проблеми, вибором оптимальних засобів її розв'язання і 

оцінкою одержаних результатів. Останнє найменше піддається формалізації і в тій 

чи іншій мірі вимагає залучення експертів: провідних педагогів-вчених і практичних 

працівників освіти.  

Одним із засобів, який допомагає дістати інформацію про педагогічне явище, 

зробити обґрунтовані висновки про шляхи розв’язання актуальних проблем теорії і 

практики, навчання і виховання, є експертний метод або метод компетентних судів. 

Це дослідницький метод, пов’язаний із залученням до оцінки явищ, що вивчаються, 

найбільш компетентних людей, думки яких, доповнюючи і перепровіряючи одна 

одну, дають можливість об’єктивно охарактеризувати явище, яке вивчається. При 

експертному оцінюванні (метод експертних оцінок) передусім слід старанно 

підібрати експертів-людей, які знають досліджувану галузь і здатні до об’єктивної і 

неупередженої оцінки дій і результатів у цій галузі. Бажаний підбір незалежних 

експертів. Оцінки можуть бути як якісними (характеристики, рекомендації), так і 

кількісними (в балах). Важливим є вибір достатньо точної і зручної системи оцінок і 

відповідних шкал, забезпечених поясненнями про те, за що виставляється той чи 

інший бал. Необхідно також навчити експертів умінню використовувати 

запропоновані шкали.  

Експертний метод – це комплекс логічних і математичних процедур, 

спрямованих на одержання інформації, її аналіз і узагальнення з метою підготовки і 

прийняття компетентного управлінського рішення. Суть методу полягає в 

проведенні експертами аналізу проблеми з якісною й кількісною оцінкою суджень і 

формальною обробкою результатів індивідуальних експертних оцінок. Метод 

експертних оцінок дає можливість аналізувати складні педагогічні процеси, явища 

або ситуації, які характеризуються в основному якісними ознаками, які не 
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формалізуються (що затрудняє їхній аналіз і оцінку). Метод експертних оцінок 

використовується при прогнозуванні розвитку системи освіти в її взаємозв'язках з 

соціальним середовищем, для визначення і ранжування за заданим критерієм 

найбільш істотних факторів, які впливають на функціонування і розвиток 

педагогічної системи. Даний метод забезпечує оцінку альтернативних рішень і вибір 

кращих варіантів рішення.  

Метод експертних оцінок має логічно взаємозв'язані етапи, які є основними 

етапами педагогічної експертизи.  

Початковий етап (організація експертизи) включає:  

– визначення мети і завдань експертизи, постановку проблеми;  

– визначення міри відповідальності, прав і повноважень робочої групи 

експертів;  

– встановлення строків проведення експертизи;  

– підбір експертів, формування експертних груп (при необхідності 

визначення їхньої компетентності).  

Основний етап експертизи пов’язаний із збиранням даних, проведенням 

дослідної роботи і експертною оцінкою, аналізом наявного матеріалу. Технологія 

експертизи, використання сукупності методів і критеріїв оцінки залежать від 

характеру експертизи, сфери її застосування.  

Для педагогічної експертизи найчастіше потрібне опрацювання анкет, 

опитувальників, тестів, контрольно-діагностичних завдань. Експертна оцінка є 

результатом аналітичної діяльності, ґрунтується на умінні бачити і розв’язувати 

суперечності, прогнозувати, передбачати і знаходити нестандартні способи 

розв’язання.  

Завершальний етап експертизи – опитування експертів (індивідуальне або 

групове; особисте, очне або заочне; усне або письмове), оформлення документу 

(звіт, довідка, рецензія тощо), прийняття експертного висновку – основи для 

компетентного управлінського рішення, яке приймає менеджер.  
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Експертні методи використовують евристичні можливості людини, даючи 

змогу на основі знання, досвіду і інтуїції спеціалістів, які працюють в даній галузі, 

одержати апріорні оцінки досліджуваних педагогічних явищ. Процес наукової 

творчості обов'язково передбачає наявність щонайменше у провідних учених в 

кожній конкретній галузі науки гіпотетичних уявлень про шляхи розв'язання 

нинішніх суперечностей прогресу, апріорних оцінок значущості різних розв'язків 

науки і інтуїтивних здогадок про альтернативи і можливі варіанти розвитку. Власне 

кажучи, експертом є такий спеціаліст, який виробив подібні уявлення і керується 

ними в своїй науковій діяльності. Суть експертних методів полягає в проведені 

експертами (висококваліфікованими, досвідченими спеціалістами в даній галузі) 

аналізу проблеми з якісною або кількістю оцінкою суджень і формальною обробкою 

результатів індивідуальних думок. Експертне судження, виражене в кількісній або 

якісній формі (краще, гірше, більше, менше тощо) називається експертною оцінкою.  

В залежності від області застосування експертних методів у педагогіці 

можливі індивідуальні, групові і колективні експертні оцінки. Для прийняття 

важливих експертних висновків про перспективи і концепції розвитку системи 

освіти, про державні стандарти освіти, нові освітні програми використовується 

метод колективних експертних оцінок. Чітко регламентується кількісний склад 

членів експертної групи при проведенні атестації освітніх установ.  

Для одержання узагальненого судження експертів, перевірки узгодженості 

ранжування відносно простим і зручним є метод рангових оцінок. Він полягає в 

тому, що будь-яку інформацію при її вивченні розміщують у порядку зростання або 

зменшення величини ознаки. Кожній ознаці приписують число, яке означає його 

ранг. Одержані результати легко піддаються математичній обробці. Перевірку 

узгодженості ранжировок визначають обчисленням коефіцієнта рангової кореляції 

Спірмена або коефіцієнта конкордації.  

Індивідуальні експертні оцінки можуть бути одержані шляхом анкетування, 

інтерв’ю, вільної бесіди.  
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Найбільш характерними завданнями, які розв'язуються за допомогою 

експертного методу оцінок є: аналіз складних педагогічних процесів, які 

характеризуються в основному якісними, неформалізованими ознаками; 

прогнозування розвитку галузі знання, процесів навчання і виховання і їхня 

взаємодія із зовнішнім середовищем; оцінка альтернативних розв'язків і виділення 

найбільш доцільних варіантів організації навчально-виховного процесу.  

Експертна оцінка служить вихідною основою для наукового прогнозування 

шляхів розвитку системи освіти, прийняття як державних, регіональних програм, так 

і програм розвитку конкретних освітніх установ.  

Значущість експертних оцінок в освіті, необхідність науково-педагогічної 

експертизи істотно зросли в останні роки. Це пов’язано з тими змінами, які 

відбулися в системі освіти. Руйнація її одноманітності, поява різнорівневої освіти, 

варіативних освітніх програм і технологій, стандартів освіти, а також розширення 

фінансової самостійності освітніх установ і розвиток нових економічних відносин в 

сфері освіти вимагають принципово іншого рівня управління.  

Здатність прийняти вірне управлінське рішення на основі науково-

обґрунтованої експертної оцінки – одне з найважливіших професійних умінь 

менеджера освіти як спеціаліста, який професійно здійснює функції управління на 

основі сучасних наукових методів керівництва.  

Кожен експерт дає оцінки педагогічного явища, якості особистості, 

перспективності тих чи інших організаційних форм і методів навчання і виховання 

тощо незалежно від інших експертів, і ці оцінки чи думки далеко не завжди 

співпадають. Якщо працюючі незалежно один від одного експерти стабільно дають 

співпадаючі оцінки або оцінки близькі одна до одної, або висловлюють думки, які в 

основному співпадають, то є всі підстави вважати, що ці оцінки і думки близькі до 

об’єктивних. Міру узгодження оцінок чи думок експертів можна виміряти за 

допомогою застосування різних коефіцієнтів кореляції, наприклад, коефіцієнта 

кореляції Спірмена. Скористаємося прикладом, описаним в книзі Образцова П. І. 

(П. И. Образцов. Метода и методология психолого-педагогического исследования. - 
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СПб: Питер, 2004. - С. 91-92.). Нехай, наприклад, два експерти ранжували учнів за 

ступенем їхньої вихованості в такому порядку: 

 І експерт II експерт d d2 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

4 

1 

2 

3 

5 

4 

3 

1 

2 

5 

0 

-2 

-1 

1 

0 

0 

4 

1 

1 

0 

 

Сума d2=6. Коефіцієнт кореляції Спірмена обчислюють за такою формулою:  

푅 =
6∑ 퐷
푁(푁 − 1)

 

де 푅  – коефіцієнт кореляції рангів (він може коливатися в діапазоні від +1 до -

 1), 퐷  – квадрат різниці рангів, N – число порівнюваних особистостей.  

Підставивши одержані результати в запропоновану формулу, знайдемо:  

푅 = 1 −
36
120

= 1 − 0,3 = 0,7 

Це досить високий рівень узгодження думок експертів. На практиці 

зустрічаються випадки, коли єдність думок експертів оцінюються і від’ ємною 

величиною коефіцієнта кореляції Спірмена. При 푅 = −1 – наявна повна 

протилежність думок експертів. При 푅 = +1 – їхнє повне співпадання. Але в 

більшості випадків 푅  коливається від 0,5 до 0,9. Така звичайно реальна ступінь 

співпадання думок експертів. Ступінь точності експертних оцінок залежить від рівня 

кваліфікації експертів, їхньої кількості і кількості об'єктів ранжування.  

Велика різниця в оцінках експертів «знизу» і «зверху» може бути ознакою 

незнання істотних особливостей оцінюваної особистості.  

Вважається, що точність експертних оцінок залежить від кількості експертів. 

Найчастіше використовують думку 15-20 експертів. Це пояснюється тим, що 

відношення між респондентами носить у більшості випадків багатогранний 
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характер. Кількість особистісних якостей або інших ознак, які підлягають 

ранжуванню, як правило, не повинно бути більшим 20, і найбільш надійна ця 

процедура, коли їх число менше 10.  

Ефективність організації експертної оцінки безпосередньо пов’язана з 

проблемою підвищення надійності опитування спеціалістів. У даний час шляхом 

підвищення надійності експертного опитування можна вказати опрацювання більш 

ефективних форм проведення інтерв’ю; підвищення якості анкет; опрацювання 

методів самооцінки експертів, які забезпечують поліпшення системи їх відбору; 

вивчення залежності думок експертів від різних форм обміну інформацією між 

ними; опрацювання прийомів формулювання додаткових питань для систематичного 

виявлення прихованих причин, які впливають на думку експертів.  

Педагогічний експеримент – загальнонауковий метод пізнання, який дає 

можливість одержати нові знання про причинно-наслідкові відношення між 

педагогічними факторами, умовами, процесами за рахунок планомірного 

маніпулювання однією або кількома дійсними (факторами) і реєстрації відповідних 

змін в поведінці об’єкта чи системи, які вивчаються. В даний час педагогічна 

практика все більше спирається на наукові знання, тобто дані, добуті компетентними 

людьми, які застосовують спеціальні прилади, наукові методи пізнання. Одержання 

наукової інформації пов’язано з розв'язанням не лише теоретичних і логічних задач, 

але й емпіричних. Експеримент – один із спеціальних методів наукового пізнання в 

педагогіці. З його допомогою виявляються, старанно вивчаються і точно описуються 

факти, пов’язані з об’єктами вивчення.  

Педагогічний експеримент – це своєрідний комплекс методів дослідження, 

призначений для об’єктивної і доказової перевірки достовірності педагогічних 

гіпотез. Він дає можливість глибше, ніж інші методи, встановити характер зв’язку 

між різними компонентами педагогічного процесу, між факторами, умовами й 

результатами педагогічного впливу; перевірити ефективність тих чи інших 

педагогічних інновацій; порівняти ефективність різних факторів або змін в структурі 

процесу і обрати найкраще їхнє поєднання для даних умов; виявити необхідні умови 
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для реалізації певного комплексу завдань відомими засобами; виявити особливості 

перебігу педагогічного процесу в нових умовах тощо. Педагогічний експеримент дає 

можливість встановити закономірні зв’язки між явищами не лише в якісній, але й в 

кількісній формі.  

Педагогічний експеримент в узагальненому розумінні визначається як 

дослідна перевірка гіпотези. За масштабом педагогічні експерименти бувають 

глобальними, які охоплюють значну кількість піддослідних, локальні і 

мікроексперименти – з мінімальним охопленням учасників. Виробилися певні 

правила організації педагогічних експериментів. До них відносять такі, як 

неприпустимість ризику для здоров'я і розвитку піддослідних, гарантії від нанесення 

шкоди для їхнього самопочуття, від шкоди для життєдіяльності тепер і в 

майбутньому. В організації педагогічного експерименту діють методологічні 

вимоги, серед яких – пошук експериментальної бази за правилами репрезентативної 

вибірки, доекспериментальне опрацювання показників, критеріїв, вимірників для 

оцінки ефективності впливу на результати навчання, виховання, розвитку, створення 

гіпотетичних розробок, які проходитимуть дослідну перевірку.  

Експеримент – метод збирання фактів у спеціально створених умовах, які 

забезпечують активний прояв педагогічних явищ, що вивчаються.  

Дослідник у процесі педагогічного експерименту за своєю волею викликає або 

формує ті чи інші педагогічні явища в різних, заздалегідь визначених умовах (які в 

більшості випадків перебувають також під впливом експериментатора). 

Експеримент дає можливість варіювати факторами, які впливають на процеси і 

явища, що вивчаються, відтворювати їх не один раз. Його сила в тому, що він дає 

можливість створювати новий досвід в точно визначених умовах.  

Створюючи певні умови, дослідник дістає можливість, по-перше, дуже чітко 

знати ті фактори, які діяли в момент виникнення і перебігу педагогічного явища, яке 

вивчається. По-друге, встановлювати причини педагогічних явищ за рахунок 

розкриття впливу тієї чи іншої із створених умов. Це досягається шляхом 

послідовної зміни однієї з умов при збереженні незмінними всіх решти. По-третє, 
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повторити дослід і таким чином нагромаджувати кількісні дані, на основі яких 

можна судити про типовість або випадковість педагогічних явищ.  

Важливою перевагою методу експерименту є те, що дослідник не повинен тут 

займати пасивну позицію і чекати появи педагогічного явища, яке його цікавить. 

Оскільки при експерименті дослідник сам створює умови, виникає можливість 

значно повніше враховувати ці умови, а також і той вплив, який вони чинять на 

піддослідного. Створення умов самим дослідником дає можливість багато разів їх 

повторювати. Таке багаторазове повторення, з одного боку, виступає 

підтвердженням об'єктивності одержуваних результатів, а з другого – відкриває 

можливості для нагромадження фактів, а отже, і можливості для їхньої кількісної 

оцінки.  

Однак сьогодні педагогічний експеримент як метод одержання точних 

доказових фактів використовуєтеся не в повній мірі, хоча саме слово в педагогічних 

працях зустрічається дуже часто. Правда, в це поняття нерідко вкладається різний 

смисл.  

В розумінні суті й призначення педагогічного експерименту серед науковців 

немає єдності. Одні вважають, що він має проводитися в звичайних умовах 

діяльності навчально-виховних закладів, інші – що в експерименті має перевірятися 

щось нове, що не входить до природних умов навчання і виховання. Наприклад, 

автор відомого підручника педагогіки для вищих навчальних закладів Щукіна Г. І. 

вважає, що «експеримент є складним комплексним методом, який включає в себе 

цілеспрямовані спостереження, бесіди з піддослідними, анкетування, вивчення 

творчих праць, соціометричні вимірювання, організацію певних видів групової і 

індивідуальної діяльності».  

З таким розширеним і всеохоплюючим тлумаченням педагогічного 

експерименту важко погодитися.  

В педагогічній практиці поняття «експеримент» часто вживається не в 

строгому розумінні цього слова – не як науково-дослідницька діяльність, нерідко з 

абсолютно неозначеним і невідомим заздалегідь результатом. Словом 
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«експеримент» об'єднують хоча й близькі, але не тотожні поняття «пошук», 

«пошукова робота», «досвід», «дослідно-експериментальна робота», «дослідницька 

робота», «власне експеримент».  

Педагогічний експеримент є етапом впровадження нового у практику школи, 

але необхідність у ньому виникає далеко не завжди. Він цілком виправданий, якщо 

немає твердого переконання в тому, що пропонована новація принесе відчутну 

користь. Не всяка інновація потребує експериментування, так само як не всякий 

експеримент веде до запровадження чогось нового.  

Потреба в педагогічному експерименті виникає в тих умовах, коли позитивний 

результат від дидактичного, методичного чи управлінського нововведення 

заздалегідь не очевидний. Інакше кажучи, суть експерименту полягає в тому, щоб 

дістати нове педагогічне знання про об’єкт дослідження, подолати перешкоду 

непізнаного. Адже найбільш старанна теоретична чи методична розробка в галузі 

навчання, виховання чи управління навчальними закладами не може передбачити всі 

значущі наслідки і труднощі реалізації нововведень. Експеримент розрахований не 

лише на оцінку можливості реалізації нововведення. Його мета – сприяти 

підвищенню якості навчання і виховання. Критерієм правомірності і методичної 

грамотності проведення педагогічного експерименту є ті можливості, які він надає 

для удосконалення всього навчально-виховного процесу.  

Одним з найважливіших критеріїв організації педагогічного експерименту є 

його доказовість. Науково-обґрунтований і методично грамотно проведений 

педагогічний експеримент служить надійною основою успіху всякої новації в освіті.  

Необхідність кожного експерименту повинна бути теоретично обґрунтована, 

аналіз експериментального матеріалу повинен або підтвердити гіпотезу, або внести в 

неї корективи. Тому корисно гіпотезу попередньо перевірити орієнтувальним 

експериментом або теоретичними розрахунками і лише після цього на її основі 

опрацювати детальний план і методику дослідження.  

Необхідною умовою забезпечення доказовості педагогічного експерименту, 

вірогідності його результатів і зроблених висновків є старанне опрацювання 
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програми і методики проведення експерименту, в яких має бути чітко вказано, з 

якою саме навчально-виховною новацією пов’язана постановка даного 

експерименту, чітко обґрунтована доцільність і можливість нововведення, 

сформульована гіпотеза, спрогнозовані позитивні і негативні наслідки тощо. У 

програмі необхідно визначити експериментальні і контрольні об’єкти з вказівкою 

ступеня їх представництва, специфіки, а також співставності.  

Формулювання мети експерименту – наступний необхідний елемент 

опрацювання програми. Щоб успішно і з мінімальними затратами часу впоратися з 

формулюванням мети, треба відповісти собі на запитання: «Що ти хочеш створити в 

результаті організованого експерименту?» Цим результатом можуть бути: нова 

методика, класифікація, нова програма чи навчальний план, алгоритм, структура, 

новий варіант відомої технології, методична розробка тощо.  

Значення правильного вибору контрольних об'єктів поки що явно 

недооцінюється в багатьох дисертаційних дослідженнях. Між тим коректний їх 

добір – головна умова забезпечення чистоти педагогічного експерименту. Важливо, 

щоб контрольні об’єкти (класи, групи, освітні і виховні установи) були типовими 

для галузі, користувалися всіма перевагами, які мають експериментальні 

майданчики. Створюючи експериментальну ситуацію (свого роду «зону 

експерименту»), необхідно щоразу здійснювати відповідно до мети експерименту 

зміни і в суміжних (контрольних) об’єктах, в механізмі управління педагогічним 

експериментом тощо. Лише в цьому випадку співставлення результатів роботи 

експериментальних і контрольних об'єктів дасть можливість виявити «чистий» 

результат дослідження або, як кажуть, «сухий залишок». Некоректно порівнювати 

результати роботи експериментальних і контрольних об'єктів, коли в 

експериментальних об'єктах щось суттєве робилося (вивчався новий розділ, курс чи 

тема, виконувалися додаткові лабораторні роботи, учні включалися в якусь 

додаткову виховну акцію, використовувалися комп’ютерні технології тощо), а в 

контрольних – ні.  
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Експеримент не може бути знеособленим. Він виявиться результативним за 

умови, коли всі зацікавлені в ньому учасники матимуть чітко сформульовані 

обов'язки і права. Ось чому так важливо точно вказати всіх учасників експерименту і 

чітко розподілити відповідальність між ними. Без чіткого визначення функцій 

учасників педагогічного експерименту успіху бути не може.  

У програмі повинна бути розкрита методика проведення експерименту, яка б 

передбачала його сценарій (строки, порядок основних заходів, процедури 

завершення тощо); створення експериментальної ситуації (зміна за заданими 

параметрами організаційно-правових, економічних, соціальних і психолого-

педагогічних умов діяльності об’єкта), періодичне оцінювання стану досліджуваних 

освітніх процесів.  

Сучасний педагогічний експеримент повинен спиратися на весь арсенал 

дослідницьких методів, які реалізують науковий пошук (бесіда, анкетування, 

різноманітні види спостережень, опитування, масові дослідження тощо). Кожен з 

методів згідно з завданням дослідження веде до нагромадження специфічного 

емпіричного матеріалу, що забезпечує перехід від спостереження до глибокого 

пізнання суті явищ і вироблення практичних рекомендацій.  

Педагогічний експеримент визначають як науковий дослід або спостереження 

досліджуваного явища у спеціально створених умовах, які дають змогу стежити за 

його перебігом, керувати ним, відтворювати щоразу при повторенні цих умов. 

Звідси випливає, що експериментом є дослідження педагогічного процесу шляхом 

внесення в нього принципово важливих змін відповідно з поставленими завданнями 

та висунутою гіпотезою. Це дає можливість розкрити відношення між явищами, що 

вивчаються, і описати їх якісно та кількісно. Суттєвою ознакою експерименту 

виступає активне втручання дослідника в об'єкт педагогічного пошуку.  

Оскільки на педагогічний процес, що досліджується, впливає багато факторів 

(наприклад, склад учнів, методи навчання й виховання, умови їх використання), 

важко уявити як окремо діє кожний з них. Для цього треба змінити один з факторів 

(той, який вивчається), а інші залишити такими, як були, і зафіксувати зміни, що 
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виникли у досліджуваному явищі. В умовах експерименту фактор, яким дослідник 

планомірно маніпулює, називається активним, а ті, що залишилися незмінними, 

пасивними.  

Педагогічний експеримент спрямований на розв’язання таких завдань:  

– встановлення невипадкових взаємозв'язків між впливом дослідника і 

досягнутими при цьому результатами; між певними умовами і 

одержаною ефективністю в розв’язанні психолого-педагогічних завдань;  

– порівняння продуктивності двох або кількох варіантів педагогічного 

впливу або умов з послідуючим вибором з них оптимального за якимось 

критерієм (результативності, оптимального часу, необхідних зусиль і 

засобів тощо);  

– виявлення причинних закономірних зв’язків між явищами і їх поданням 

не лише в якісній, але і в кількісній формі.  

На відміну від вивчення педагогічного явища в природних умовах шляхом 

безпосереднього спостереження експеримент дає можливість:  

– штучно відокремлювати явище, яке вивчається, від інших;  

– цілеспрямовано змінювати умови педагогічного впливу на 

досліджуваних; 

– повторювати окремі педагогічні явища, що вивчаються, приблизно в тих 

самих умовах.  

Педагогічний експеримент дає можливість глибше, ніж інші методи, 

встановити характер зв’язку між різними компонентами педагогічного процесу, між 

факторами, умовами і результатами педагогічного впливу. В експерименті можна 

перевірити ефективність тих чи інших педагогічних інновацій; порівняти дійовість 

різних факторів або змін в структурі процесу і обрати оптимальне їх поєднання; 

виявити необхідні умови для реалізації певного комплексу завдань; встановити 

особливості перебігу педагогічного процесу в нових умовах тощо.  

Ефективність педагогічного експерименту істотно залежить від того, наскільки 

старанно проведений попередній теоретичний аналіз явища, подано його історичний 
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огляд, вивчена масова практика з метою визначення максимального поля 

експерименту і його завдань.  

Найбільш важливими умовами ефективності педагогічного експерименту є:  

а) старанний попередній теоретичний аналіз явища, його історії, вивчення 

масової практики для максимального звуження поля експерименту і його завдань;  

б) конкретизація гіпотези з точки зору її новизни, незвичайності, 

суперечливості в порівнянні зі звичними установками, поглядами. В цьому 

розумінні гіпотеза повинна не просто постулювати, що даний засіб поліпшить 

результати педагогічного процесу (іноді це очевидно і без доказу), а висловлює 

припущення, що цей засіб із ряду можливих виявиться найкращим для певних умов;  

в) чітке формулювання завдань експерименту, опрацювання ознак і критеріїв, 

за якими будуть оцінюватися результати, явище, засоби тощо;  

г) коректне визначення мінімально необхідного, але достатнього числа 

експериментальних об'єктів з врахуванням мети і завдань експерименту, а також 

мінімально необхідної тривалості його проведення;  

д) уміння організувати в ході експерименту безперервну циркуляцію 

інформації між дослідником і об’єктом експериментування, що попереджає 

прожектерство і однобічність практичних рекомендацій, утруднення у використанні 

висновків. Дослідник дістає можливість не обмежуватися лише повідомленням про 

засоби і методи, результати їхнього застосування, а виявити можливі утруднення в 

ході педагогічних впливів, несподівані факти, важливі аспекти, нюанси, деталі, 

динаміку досліджуваних явищ,  

е) доказ доступності зроблених висновків і рекомендацій, їхні переваги перед 

традиційними, звичними розв’язками.  

Ефективність педагогічного експерименту залежить від уміння дослідника 

чітко сформулювати його завдання, опрацювати його ознаки і критерії, за якими 

вивчатимуться явища, засоби, оцінюватиметься результат тощо. Доцільно внести в 

структуру наукового дослідження спеціальну процедуру доказу доступності 

зроблених з експерименту висновків і рекомендацій. Без такого доказу висновки 
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часто виявляються недоступними з точки зору затрат часу і зусиль учителів і учнів 

для застосування в умовах масової школи.  

Педагогічний експеримент дає можливість розкласти цілісні педагогічні явища 

на їх складові елементи, змінювати (варіювати) умови, в яких ці елементи 

функціонують, виділяти і перевіряти вплив на результати окремих факторів, 

просдідковувати розвиток окремих сторін і зв'язків, більш-менш точно фіксувати 

одержані результати. Педагогічний експеримент може служити для перевірки 

часткових і загальних гіпотез, уточнення окремих висновків теорії (наслідків, які 

перевіряються емпірично), встановлення і уточнення фактів, визначення 

ефективності використовуваних засобів тощо.  

За умовами проведення педагогічні експерименти класифікують на природні 

та лабораторні, а за ознаками мети – на констатувальні (діагностичні, контрольні), 

пошукові та формувальні (перетворювальні).  

Природний експеримент проводиться в реальних для піддослідних умовах 

діяльності, але при цьому створюється або відтворюється те явище, яке слід вивчати. 

Цей вид експерименту внаслідок того, що проводиться в звичайних умовах 

діяльності піддослідних, в обстановці навчально-виховного процесу, яку дослідник 

не може принципово змінювати введенням нового фактору педагогічного впливу, 

дає можливість замаскувати його зміст, мету і при цьому зберегти суть, яка полягає 

в активності дослідника у зміні умов виконання діяльності, яка вивчається. Таким 

чином, на першій стадії природного експерименту магістрант вивчає початковий 

стан діяльності - поведінку учнів (студентів), рівень сформованості в них знань, 

навичок, умінь або інших характеристик, які випливають зі змісту наукової роботи. 

Потім він один або спільно з колегами здійснюють спеціальні зміни в змісті, формах, 

методах або засобах діяльності, яка вивчається.  

Після проведених змін знову вивчається, наприклад, рівень вихованості, 

розвитку або успішності навчання і робиться висновок про ефективність 

застосованої в природних умовах системи заходів. Одержані результати готові для 

безпосереднього впровадження у педагогічний процес.  
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Лабораторний (штучний) експеримент здійснюється шляхом ізолювання 

явища, яке вивчається, до такого ступеня, який дає змогу найповніше дослідити дію 

активного фактору педагогічного впливу. В навчальному колективі виділяється 

група піддослідних, з якими дослідник працює, застосовуючи спеціальні методи 

дослідження – бесіди, тестування, індивідуальне і групове навчання і спостерігає за 

ефективністю своїх дій. Після завершення експерименту порівнюються попередні і 

заново одержані результати. Ця форма експериментальних занять проходить у 

строго визначених і контрольованих умовах з відхиленням від усталених вимог 

традиційного навчально-виховного процесу (змісту дидактичного матеріалу, 

робочого плану, часових обмежень та ін.). Завдяки зазначеним умовам магістрант 

може маніпулювати з незалежними змінними (активними факторами) та ізолювати 

педагогічні явища, що вивчаються (залежні змінні), так, аби вони виявилися 

найчіткіше і дали матеріал для надійних вимірів. Разом з тим, штучність 

лабораторного експерименту та умови його проведення не дають змоги переносити 

отримані результати у навчально-виховний процес без додаткової їх перевірки у 

природних експериментах.  

Особливо широко в педагогічних дослідженнях застосовують 

констатувальний і формувальний експерименти.  

Констатувальний (діагностичний) експеримент спрямований на вивчення 

педагогічного явища в умовах дії існуючого складу факторів, тобто тих, які були 

визначені до експерименту і не змінювались. Магістрант експериментальним 

шляхом виявляє лише стан педагогічної системи, яка вивчається, констатує факти 

наявності причинно-наслідкових зв’язків, залежності між явищами. Одержані дані 

можуть служити матеріалом для опису ситуації, яка склалася й повторюється, або 

бути основою для дослідження внутрішніх механізмів становлення тих чи інших 

властивостей особистості або якостей педагогічної діяльності. Це дає підстави для 

такої побудови дослідження, яке дасть можливість прогнозувати розвиток 

властивостей, якостей, характеристик, що вивчаються.  
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В констатувальному експерименті магістрант ставить завдання з ’ясувати 

наявний стан і рівень сформованості певної властивості або параметра, що 

вивчається, інакше кажучи, визначається актуальний рівень розвитку властивості, 

яка вивчається, в піддослідного чи групи піддослідних. Це разовий «зріз», який дає 

«знімок» стану досліджуваного об’єкту, наприклад рівня освіченості чи вихованості 

учнів чи студентів, характеру їх ставлення до навчання, до товаришів, до тих чи 

інших норм громадської моралі і правил поведінки, який показує реальну 

ефективність пропонованої інновації. Одержані результати можуть бути основою 

для такої побудови дослідження, яка дає можливість прогнозувати подальший 

розвиток досліджуваних властивостей, якостей, характеристик. Для цього стає 

необхідним визначення змісту і засобів педагогічного впливу на піддослідних. Такий 

вид експерименту називається формувальним.  

Констатувальний експеримент є емпіричним процесом, який не є в повному 

значенні експериментом, тому його нерідко називають констатувальним, або 

діагностичним зрізом даних про стан досліджуваного педагогічного явища. 

Констатувальних зрізів може бути кілька: початковий, проміжний, кінцевий. 

Враховуючи те, що проміжний і кінцевий зрізи використовуються з метою перевірки 

результативності експериментальних педагогічних дій, їх визначають також як 

контрольні.  

Деякі дослідники виділяють пошуковий експеримент – особливий вид 

експерименту, під час якого дослідник не знає факторів, що впливають на 

педагогічний процес, і проводить розвідку для одержання первинної інформації.  

Аналіз наукових досліджень показує, що кращі результати дає педагогічний 

експеримент, що складається з таких частин:  

– невеликого за обсягом і статистичною вибіркою експеримент), який 

служить для перевірки ідей і моделі навчально-виховного процесу (іноді 

його називають камерним або лабораторним);  
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– коректування концепції, гіпотези і моделі навчально-виховного процесу: 

вдосконалення дослідницької документації за рахунок вилучення з неї 

елементів невизначеності, неоднозначних тлумачень, тощо;  

– масового педагогічного експерименту.  

Зазвичай, камерний педагогічний експеримент проводиться в кількох класах 

чи групах, а масовий охоплює значно більшу кількість учнів чи студентів. При його 

проведенні важливо забезпечити рівність умов в експериментальних класах чи 

групах. Більше того, при дослідженнях проблем навчання часто навмисно 

контрольними беруть класи чи групи з дещо вищою успішністю.  

Формувальний експеримент є основним видом дослідження реальних 

педагогічних явищ, мета котрого полягає в тому, щоб довести, завдяки впливу яких 

активних факторів можна досягти потрібних результатів навчально-виховного 

процесу.  

Формувальний експеримент передбачає вивчення динаміки розвитку 

досліджуваних педагогічних явищ у процесі активного впливу дослідника на умови 

виконання діяльності. Особливістю формувального експерименту є те, що в ньому 

одночасно поєднуються і завдання дослідження і завдання формування властивості, 

яка вивчається, тобто досліджується в ході власного формування в природній 

ситуації виконання діяльності.  

Формувальний експеримент одночасно виконує і навчальні, і виховні функції. 

В окремих випадках, коли в експерименті відсутні ознаки дослідження цілісного 

процесу розв’язання всього комплексу навчальних і виховних завдань, а також 

організації взаємодії всіх учасників освітнього процесу, що властиво формувальному 

експерименту, має смисл користуватися поняттями «навчальний експеримент» або 

«виховний експеримент».  

Підготовка формувального експерименту передбачає дотримання такої 

послідовності дій: розробка плану-програми, вибір засобів проведення експерименту 

та виміру його результатів, обробка та аналіз експериментальних даних, 

установлення адекватності одержаних висновків педагогічній реальності.  
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План-програма містить назву теми, формулювання робочої гіпотези, методику 

експерименту, перелік необхідних матеріалів, список виконавців, календарний план 

роботи. В його основу покладена методика – система способів чи прийомів 

виконання ефективного педагогічного дослідження. Методика зумовлюється метою 

та завданнями експерименту, вибором активних факторів, потрібними вимірами, 

перебігом аналізу педагогічного явища.  

Важливим у плануванні експерименту є вибір незалежної змінної (причини) та 

залежної змінної (наслідку). Їх причинно-наслідкові відношення розкриваються в 

гіпотезі, але для експериментального вивчення зв'язок змінних (залежних і 

незалежних) має бути операціоналізованим – переведеним з теоретичної форми 

припущення на емпіричний рівень. Це вимагає конкретизації, що саме і як буде 

спостерігатися та перевірятися в складних реальних педагогічних процесах, які 

факти і як вони будуть збиратися. Адже у процесі операціоналізації осягаються ті 

суттєві відношення, що конкретизують проблему і гіпотезу її розв'язання.  

Існує дві структури експериментального дослідження: паралельна та 

послідовна. Оскільки об'єкти педагогічних досліджень (учні, групи тощо) постійно 

змінюються у навчально-виховному процесі, з ними не можна проводити 

експеримент двічі: спочатку без введення активного фактору впливу, а потім з ним. 

Адже ті самі учні у повторному експерименті будуть дещо іншими. Тому в практиці 

педагогічних досліджень, як правило, використовується паралельний експеримент: 

обираються по можливості два однорідних об'єкти (наприклад, два класи чи групи) – 

експериментальний і контрольний. В експериментальній групі вводиться в дію 

активний фактор впливу, а в контрольній групі навчальний процес залишається 

незмінним. Спостерігаються і зіставляються два об'єкти, причому, як і до початку 

експерименту, так і після нього. Це дає можливість порівняти вихідні та кінцеві 

характеристики досліджуваного педагогічного явища і таким чином довести 

ефективність проведеного експерименту – дії активного фактору.  

Робота в контрольних групах і класах (де експеримент не проводиться) 

повинна йти не стихійно, а служити предметом пильної уваги, бути добре 
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організованою, йти хоча і в традиційних формах навчання і виховання, однак на 

рівні сучасних вимог. Інакше отримаємо «доказ» очевидного: добре організований, 

виконаний «з душею» педагогічний процес завжди принесе кращі результати, ніж 

організований погано і проведений формально. Щоб результати експерименту були 

доказовими, їх корисно порівнювати з кращими зразками традиційної освіти і з 

одержаними в них результатами.  

Дані паралельного експерименту мають бути чітко фіксованими, для чого їх 

треба описувати як для експериментальної так і контрольної групи за такими 

показниками:  

– початкові дані про вихідний стан явища, що досліджується; 

– статистичні характеристики початкових даних;  

– описання умов педагогічного процесу;  

– кінцеві дані після проведення експерименту;  

– статистичні характеристики кінцевих даних.  

Для підвищення об'єктивності результатів дослідження, а також виключення 

впливу особливостей тої чи іншої групи проводиться перехресне вивчення, під час 

якого почергово змінюються контрольні на експериментальні класи.  

Умовою одержання об'єктивних даних є вирівнювання експериментального та 

контрольного об'єктів за тими факторами, що можуть впливати на результати 

дослідження (наприклад, рівень успішності в класі, вік учнів, рівень їхньої 

попередньої підготовки, умови проведення навчально-виховного процесу тощо).  

В окремих випадках, як виняток, проводиться послідовний експеримент, що 

ґрунтується на вивченні одного й того ж об'єкта двічі: без введення активного 

фактору впливу і з його введенням. Тому необхідно довести, що в першому варіанті 

експериментальних дій характеристики об'єкта не змінились, тобто дії виявилися 

нерезультативними. А в другому – введення певного експериментального фактору 

змінило ситуацію, про що свідчить ефективність педагогічного впливу.  

Можливим є також псевдопаралельний експеримент, під час якого 

порівнюються дані аналогічних об'єктів, отримані минулого року (без введення 
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активного фактору) й дані поточного року (з його введенням). Використання такого 

експерименту потребує пояснення, що умови, в яких відбувалася експериментальна 

робота, були однаковими, тобто пасивні фактори не зазнали змін упродовж цього 

часу. Планування псевдопаралельного експерименту можна вважати виправданим, 

коли бракує кількості учнів для формування контрольної групи.  

Важливо підкреслити, що будь-який вид педагогічного експерименту буде 

результативним, якщо його сплановано відповідно до вимог вірогідності, надійності, 

репрезентативності здобутих даних. Можливість досягнення цього закладається вже 

на підготовчому етапі, коли обираються залежні й незалежні змінні, кількість 

досліджуваних, обсяг та характер потрібних результатів, засоби та методика їх 

якісного аналізу та кількісної обробки.  

Проведення формувального педагогічного експерименту передбачає кілька 

етапів роботи:  

Першим етапом є формулювання гіпотези, тобто того положення, висновки 

про правильність якого і слід перевірити. Чіткість і конкретність гіпотези дає 

можливість досліднику визначити задум експериментатора, склад 

експериментальної і контрольних груп, хід роботи і форми фіксації одержаних 

даних.  

На другому етапі звичайно досліджуються рівні навченості (вихованості, 

інтелектуального розвитку тощо) учнів чи студентів, які є об’єктом послідуючих 

експериментальних впливів і з’ясовуються причини, які визначають ці рівні. Це дає 

можливість досліднику зробити процес навчання (виховання) більш 

цілеспрямованим, конкретним.  

Третій етап – безпосереднє проведення експерименту. Він повинен дати 

відповідь на запитання про ефективність нових шляхів, засобів і методів, введених 

експериментатором в педагогічну практику. На даному етапі експерименту 

формулюється експериментальна ситуація. Її суть полягає в створенні таких 

внутрішніх і зовнішніх умов експерименту, коли залежність, яка вивчається, 
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закономірність проявляється найбільш чисто, без втручання впливу випадкових, 

неконтрольованих факторів.  

Заключний етап педагогічного експерименту – узагальнення і аналіз 

одержаних даних, їхня перевірка, підтвердження. Це завдання розв’язується шляхом 

вивчення тих змін, які сталися в процесі, явищі за період педагогічного 

експерименту.  

Дані педагогічного експерименту не слід абсолютизувати. Педагогічному 

експерименту притаманні такі риси: навмисне внесення в явище, яке вивчається, 

принципово нового; організація діяльності, яка дає можливість бачити зв’язки між 

явищами, які нас цікавлять; контроль за експериментом і перевірка змін, що 

відбуваються, при необхідності внесення коректив в процес експериментальної 

роботи; кількісний і якісний аналіз результатів; узагальнення, висновки, 

рекомендації.  

Під час підготовки педагогічного експерименту перед дослідником завжди 

постають два запитання: як здійснити репрезентативну (показову для всієї 

сукупності) вибірку експериментальних об’єктів (скільки досліджуваних включати в 

експеримент, скільки педагогів повинно брати участь в ньому, скільки навчальних 

закладів повинно бути охоплено експериментальною роботою тощо); якою повинна 

бути тривалість експерименту?  

Однозначної відповіді на ці запитання дати не можна, оскільки вказані 

критерії залежать від багатьох факторів: гіпотези, цілей і завдань, експерименту, 

явищ, які треба вивчити, обраних методів дослідження, передбачуваних результатів 

тощо.  

В будь-якому педагогічному дослідженні завжди важливо забезпечити 

масовість і представництво (репрезентативність) об’єктів вивчення. Для розв’язання 

цієї проблеми звичайно вдаються до математичних методів розрахунку мінімальної 

величини об’єктів (групи респондентів), які підлягають дослідженню, щоб на цій 

основі можна було зробити об’єктивні висновки.  
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Досить складною для розв’язання є й проблема тривалості педагогічного 

експерименту. Занадто короткий строк експерименту веде до необ’єктивних 

наукових рекомендацій, до перебільшення ролі і значення окремих педагогічних 

факторів. Занадто тривалий строк відволікає дослідника від розв’язання інших 

завдань, збільшує трудомісткість дисертаційного дослідження. Тому в кожному 

дослідженні слід спеціально обґрунтовувати мінімально необхідну тривалість 

експерименту.  

При експериментальному дослідженні впливу процесу навчання на 

формування системи наукових знань необхідно охоплювати найбільш типові і 

варіативні розділи даного навчального предмета, а не обмежуватися однією 

найпростішою темою. В той же час при дослідженні методичної системи вивчення 

однієї теми тривалість експерименту слід поширити на весь період її вивчення. 

Причому корисно провести повторний зріз в тому самому році в іншій групі або в 

наступному році для більшої доказовості одержаних даних.  

При експериментальному дослідженні впливу певних педагогічних засобів на 

розвиток мислення, волі, емоціональної, мотиваційної сфери експеримент має 

тривати не менше року, а звичайно – два роки, оскільки важко виявити дійсні зміни 

у психічній сфері особистості за короткий строк.  

Те саме можна сказати і про виховання особистісних якостей учня, студента, 

професіонала. Тут, як правило, також потрібен рік-два, щоб дістати істотні зрушення 

в позитивний бік.  

Існують й інші підходи до класифікації педагогічних експериментів, зокрема, 

порівняльний експеримент. Про порівняльний експеримент мова йде в тих випадках, 

коли дослідник здійснює вибір найбільш оптимальних умов або засобів педагогічної 

діяльності, порівнюючи між собою контрольний і експериментальний об’єкти. 

Такими об'єктами можуть виступати групи учнів чи студентів, або вихованців. Як 

правило, в цьому випадку в експериментальних групах організуються спеціальні 

педагогічні зміни, які, на думку дослідника, повинні привести до позитивних 
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результатів. В контрольних групах подібні зміни не здійснюються. В цьому випадку 

з'являється можливість порівняти одержані результати.  

Порівняльний експеримент можна організувати як варіативний, коли 

контрольного об’єкту немає, а порівнюються кілька експериментальних варіантів 

між собою, щоб відібрати найкращий. Можливий і змішаний варіант, в якому 

створюються кілька експериментальних груп і одна або кілька контрольних.  

Існує кілька способів організації порівняльного експерименту. В експерименті, 

побудованому за принципом єдиної різниці, прагнуть зрівняти всі умови процесу в 

експериментальній і контрольних групах або в групах, які реалізують різні варіанти 

експериментальної роботи, крім одного, який варіюється, перевіряється. Тоді 

різницю в результатах можна віднести саме за рахунок цієї умови чи фактору, який 

варіюється.  

При реалізації порівняльного експерименту за принципом єдиної різниці 

особливо складним є зрівнювання факторів. Необхідно так підбирати групи, щоб 

час, затрачуваний на той чи інший вид занять, ставлення до діяльності і умови, в 

яких він здійснюється, досягнуті раніше результати були б або приблизно однакові, 

або ж кращими в контрольних групах. Все це слід робити на основі співставлення 

даних успішності, психічного розвитку, здоров’я учнів груп, які співставляються. 

Найважче піддається зрівнюванню особистісний фактор – вплив особистості 

педагога і вплив складу вихованців. Тому бажано, щоб заняття, зустрічі, 

консультації в експериментальних і контрольних групах проводив один і той самий 

педагог або педагоги, кваліфікація яких приблизно однакова.  

Зрівняння складу груп можна досягнути або за рахунок того, що за 

експериментальну береться завідомо слабша група (що визначається контрольними 

«зрізами»), або так званим перехресним експериментом, в якому експериментальна і 

контрольна групи обмінюються місцями в кожній наступній серії дослідів. У цих 

випадках лише підтвердження вищих результатів в експериментальних групах 

різного складу служить доказом ефективності новації. Якщо ж такі результати не 

досягнуті, то це може бути наслідком різного складу учнів.  
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Можливі й інші способи зрівнювання. Мислено враховуються лише результати 

діяльності, зрушення в розвитку груп учнів, які співставляються: наприклад, 

враховується однакова кількість ініціативних лідерів, активних виконавців, 

пасивних виконавців і педагогічно запущених в групах, які порівнюються. Якщо 

мова йде про навчальний процес, то може порівнюватися однакове число 

відмінників, учнів, які встигають посередньо або слабко, учнів чи студентів з 

розвинутим абстрактним, наочно-образним або практично-діяльнісним мисленням 

тощо.  

Можуть порівнюватися між собою різні варіанти експериментального 

навчання і виховання з метою виявлення найбільш оптимального варіанта, або 

порівняння експериментального варіанта з контрольним. Характерною помилкою 

при цьому є нечітке визначення умов роботи і складу контрольних груп. Часто 

стверджується, що вони за навчальними успіхами, рівнем інтелектуального 

розвитку, вихованості «приблизно однакові». А по суті, роботи, які в них ведуться, 

обмежуються збереженням традиційного змісту і традиційного порядку роботи.  

Виходить так, що продуманому, добре організованому експериментальному 

варіанту протиставляються неозначені, а часто просто далеко не кращі варіанти 

традиційних форм роботи. По суті, з’ясовується перевага деякої визначеної системи 

перед безсистемністю, порівнюється організованість із самопливом. В таких 

випадках і без експерименту зрозуміло, що добре спланована, старанно підготовлена 

робота краща й ефективніша за погано підготовлені й організовані варіанти роботи. 

Звідси випливає вимога, щоб склад контрольних груп, і вся виконана в цих групах 

робота, визначалися так само серйозно, як і склад, і зміст роботи в 

експериментальних групах. Необхідно, щоб варіанти навчання і виховання, з якими 

йде порівняння, були представлені в кращому вигляді. Наприклад, якщо 

експериментатор хоче довести перевагу вивчення теми за допомогою комп’ютерної 

програми в порівнянні з лекцією, то експериментальному варіанту як контрольний 

повинна бути протиставлена змістовна, цікава, проблемно побудована лекція 

педагога-майстра. Якщо експериментально вивчаються умови і форми роботи 
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різновікових загонів за місцем проживання, то контрольним об'єктом може служити 

належним чином організована робота одновікових загонів за місцем проживання або 

різновікових у школі. Варіантам, які перевіряються експериментально, повинні 

протиставлятися старанно відібрані, конкретно зафіксовані і проаналізовані варіанти 

традиційного виховання і навчання.  

Зазначимо, що результати педагогічних експериментів не слід 

абсолютизувати. Вони обов'язково потребують підкріплення й перевірки з 

використанням інших наукових методів педагогіки. Ефективність 

експериментальної роботи у вирішальній мірі залежить від майстерності дослідника, 

його методологічної і методичної культури, вміння чітко формулювати завдання 

експерименту, опрацювати ознаки і критерії, за якими оцінюватимуться результати.  

ДОСЛІДНА ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА. Після підтвердження припущення в 

педагогічному експерименті за його результатами створюється проект педагогічної 

діяльності або його частина (наприклад, нова методична система вивчення 

матеріалу, технологія навчання, експериментальний підручник або система 

пізнавальних задач з якогось предмету).  

Далі проект треба випробувати на практиці. Така робота є частиною реалізації 

конструктивно-технічної функції педагогіки. Це своєрідне «обкатування» готового 

проекту. Таку процедуру слід відрізняти від власне педагогічного експерименту. Її 

називають дослідною роботою і проводять в якомога ширших масштабах. В цьому 

випадку перевіряють уже не окремі гіпотетичні припущення, а опрацьований на їх 

основі проект методичної системи, технології навчання, організації навчально-

виховного процесу тощо, призначений для безпосереднього застосування на 

практиці. Результати дослідної роботи дають можливість судити лише в загальному 

вигляді про якість проведеного педагогічного експерименту і всієї попередньої 

роботи. Якщо експериментальна методична система вивчення матеріалу чи 

формування наукових понять виявилася невдалою, то це могло статися тому, що 

теоретичні положення, на яких вони ґрунтуються, помилкові, або в методичній 

системі правильні методичні положення були неправильно реалізовані.  
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Дослідна робота проводиться і в тих випадках, коли внаслідок особливостей 

дослідження в тій чи іншій галузі педагогічної науки не можна забезпечити всі 

вимоги до точних, формалізованих процедур педагогічного експерименту. Особливо 

часто це має місце при дослідженні проблем виховання, коли ступінь сформованості 

емоційно-ціннісних ставлень, моральної, правової чи естетичної культури не може і 

не повинен вимірюватися «лінійкою». Тому іноді дослідну роботу розглядають як не 

строго поставлений психолого-педагогічний експеримент.  

На практиці занадто часто дослідну роботу ототожнюють як з узагальненням 

передового досвіду, так і з комплексним педагогічним експериментом. Вона дійсно 

посідає своєрідне положення між узагальненням досвіду і експериментом і все-таки 

вона є самостійним, досить поширеним, повноцінним і необхідним методом 

педагогічного дослідження. З узагальненням досвіду його споріднює включеність в 

безпосередній процес навчання і виховання живої практики. Але передовий досвід, 

як правило, складається з пошуку розв'язків чисто практичних, прикладних, а не 

дослідницьких завдань. Лише з того моменту, коли ставиться завдання аналізу й 

узагальнення досвіду, а потім його авторського освоєння, праця набуває 

дослідницького характеру.  

Дослідну роботу як дослідницький метод характеризує вихідна дослідницька 

установка, наявність пошукового завдання і плану її реалізації. Це споріднює її з 

педагогічним експериментом. Але в дослідній роботі не ставиться мета спеціально 

виділити окремі досліджувані фактори з інших елементів і зв’язків об’єкта, строго не 

фіксуються за виділеними параметрами вихідний і досягнутий рівні. Це відрізняє 

дослідну роботу від педагогічного експерименту.  

Дослідну роботу можна розглядати як метод внесення в педагогічний процес 

навмисних змін, розрахованих на підвищення його ефективності, з постійною 

перевіркою і оцінкою результатів. По суті дослідна робота – це спеціально 

поставлений дослід, який проводиться на науковій основі за заздалегідь 

опрацьованою програмою або проектом. Дослідна робота може бути варіативною, 

коли організується перевірка кількох варіантів розв’язку. Наприклад, порівнюється 
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громадська активність учнів в умовах, коли група працює без куратора; з куратором, 

якого обрала група; з куратором, якого призначила адміністрація. Про результати 

судять за загальною ефективністю роботи, за згуртованістю колективу, успішністю 

навчання, активністю в праці і громадському житті.  

Дія дослідної роботи характерним є не вивчення вже готового, визрілого 

педагогічного досвіду, а вирощування такого досвіду, активне втручання в хід 

педагогічного процесу, прагнення до навмисної зміни соціально-педагогічної 

ситуації. В цьому методі втілена випереджаюча функція науки, можливість і 

необхідність проектування майбутнього, пошук нових засобів і способів 

перетворень.  

Достовірність результатів дослідної роботи зростає в міру розширення об’єму 

дослідно-пошукової роботи. Нерідко випробування інновацій (нові навчальні плани і 

програми, підручники, використання комп’ютерів у навчальному процесі, профільне 

навчання, форми дозвільної профілактики правопорушень, різновікові загони за 

місцем проживання тощо) набувають масового характеру, чим досягається 

абстрагування від визначального впливу місцевих умов. На основі позитивних 

результатів досліду можна зробити загальний висновок про те, що даний комплекс 

заходів ефективний. Але за рахунок чого одержано ефект? Який із факторів 

інновації зіграв вирішальну роль? А який, можливо, залишився нейтральним або 

навіть гальмував справу?  

Для одержання відповідей на ці запитання треба скористатися науково більш 

строгим методом - педагогічним експериментом. Однак педагогічний експеримент 

пов’язаний зі спрощенням і схематизацією складних педагогічних явищ, що 

неминуче при виділенні з усього комплексу лише досліджуваних факторів, з 

умовним відмежуванням дії одних факторів від інших, з прагненням до точного 

кількісного врахування результатів. І тут слід сказати, що педагогічний експеримент 

не завжди можливий, оскільки вимагає певної кваліфікації дослідника, володіння 

методологією і технікою дослідження, та й не завжди є доцільним, тому що потребує 

багато часу і до того ж «омертвляє» ціле, відокремлюючи, елементи від загальної 
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структури, вихоплюючи із загального руху окремі «знімки», фіксуючи окремі 

фрагменти і епізоди цілого.  

Саме тому дослідна робота часто виявляється практичнішою для 

використання, і в той же час досить надійним методом педагогічного дослідження.  

При правильній організації і проведенні дослідної роботи саме в ній вдається 

розв’язати багато складних питань і проблем освіти. І лише в тих випадках, коли 

дослідна робота дає суперечливі, неоднозначні результати, коли не досить 

зрозумілими є причини невдач і досягнень, роль внутрішніх факторів процесу, 

соціального середовища, супутніх умов, виникає необхідність у проведенні 

педагогічного експерименту. Багато педагогів-новаторів, яких часто називають 

«експериментаторами», по суті ведуть саме педагогічну дослідну роботу. Дослідна 

робота використовується як самостійний і нерідко провідний метод дослідження. 

Вона може бути також корисною для перевірки на практиці одержаних результатів. 
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РОЗДІЛ V 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

5.1. Загальні вимоги до автореферату 

Призначення автореферату – ознайомлення наукових працівників з основними 

ідеями та висновками магістерської роботи, внеском магістранта у розробку та 

вирішення наукової проблеми (завдання), з результатами досліджень та структурою 

дослідження. Автореферат має ґрунтовно розкривати зміст магістерської роботи, в 

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

магістерській роботі. 

5.2. Структура автореферату 

Структурно автореферат складається із загальної характеристики роботи, 

основного змісту роботи, висновків, анотацій. 

Загальна характеристика роботи повинна містити елементи вступу 

магістерської роботи, а також інформацію щодо структури магістерської роботи 

(наявність вступу, певної кількості розділів, додатків), повного обсягу магістерської 

роботи в сторінках, а також обсягу, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із 

зазначенням їх кількості), список використаних джерел (із зазначенням кількості 

найменувань). 

Основний зміст автореферату повинен містити стисло викладений зміст 

магістерської роботи за розділами. 

Висновки повинні співпадати із загальними висновками магістерської роботи. 

Анотація повинна містити інформацію про зміст та результати магістерської 

роботи. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить 

використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів. 

Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих 

термінів і символів. Анотацію подають трьома мовами – українською, російською, 

англійською. 

В процесі підготовки анотації вказуються: прізвище та ініціали магістранта; 

назва магістерської роботи; найменування установи, де відбудеться захист; місто, 
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рік; зміст анотації. Приклад анотації наведено у додатку Е. Анотація на англійській 

мові повинна бути дещо ширшою. 

Наприкінці кожної анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. 

Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст 

наукової праці. Кількість ключових слів становить від п'яти до п'ятнадцяти. Ключові 

слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому. 

5.3. Правила оформлення автореферату 

Автореферат оформляється відповідно до державних стандартів України 

ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення», ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76) «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 

требования» (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), IDT). Обсяг автореферату магістерської 

роботи не повинен перевищувати 8-12 сторінок. До обсягу автореферату не входять 

обкладинка автореферату, анотації. 

Структурні частини автореферату не нумеруються, їх назви друкують 

великими літерами. 

Автореферат друкується з використанням шрифтів текстового редактора Word 

розміру 14 pt з одинарним міжрядковим інтервалом, залишаючи поля таких розмірів: 

верхнє, ліве і нижнє – 20 мм, праве –10 мм. 

Сторінки автореферату нумеруються, починаючи з першої сторінки, де 

міститься загальна характеристика роботи. Номери сторінок проставляються 

арабськими цифрами у центрі верхнього поля. 

Сторінка 1 обкладинки автореферату оформляється відповідно до додатку О. 

Сторінка 2 обкладинки автореферату оформляється відповідно до додатку П.  

Автореферат магістерської роботи видається друкарським способом у вигляді 

брошури тиражем не менше 5 примірників. Текст друкується на обох сторонах 

аркуша формату А5 (148x210 мм).  
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Додаток А 

Рекомендована тематика магістерських робіт 

Формування графічних компетентностей у молодших спеціалістів з 

обслуговування програмних систем і комплексів. 

Реалізація мобільних технологій у навчальному процесі ВНЗ I-II 

рівнів акредитації. 

Проектування засобів розширення радіусу дії Wi-Fi мережі. 

Комп’ютерне моделювання багатошпиндельного свердлильного 

пристосування засобами САПР. 

Формування проектних умінь учнів професійно-технічних 

навчальних закладів. 

Методика оцінювання знань магістрантів ВНЗ I-II рівнів акредитації 

на основі нечітких множин. 

Проектування дистанційного курсу «Web-дизайн» для професійно-

технічних училищ. 

Формування проектних вмінь у молодших спеціалістів – операторів 

з обробки інформації та програмного забезпечення. 

Методика формування навичок роботи в операторів комп’ютерного 

набору засобами Microsoft Access. 

Активізація пізнавальної діяльності учнів професійно-технічних 

закладів освіти інтерактивними засобами. 

Формування інформаційної культури учнів ПТЗО на уроках 

інформатики. 

Формування інформаційних ресурсів на основі технологій HTML i 

JavaScript. 

Проектування електронного навчально-методичного комплексу 

засобами AdobeDreamweaver. 

Нечітке моделювання професійного відбору учнів ПТНЗ. 

Формування дизайнерських рішень майбутніми молодшими 
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спеціалістами видавничої справи. 

Моделювання тривимірних архітектурних об’єктів в Google 

SketchUp. 

Адміністрування програмного сервісу  інтерактивного керування 

Web-ресурсами комп’ютерної мережі. 

Формування дизайнерсько-архітектурних рішень у молодших 

спеціалістів засобами 3D MAX Studio. 

Реалізація геометрично-імітаційної моделі системи пасивного 

охолодження в портативних комп’ютерах. 

Формування художнього стилю в молодших спеціалістів напряму 

«Дизайн». 

Формування просторового мислення у майбутніх дизайнерів 

засобами 3D MAX Studio. 

Динамічні взаємодії у тривимірній графіці та анімації як елемент 

підготовки спеціалістів ПТЗО за напрямом «Дизайн». 

Проектування програмних засобів обміну авторизованими 

повідомленнями. 

Підготовка учнів закладів професійно-технічної освіти до 

використання мультимедійних технологій у професійній діяльності. 

Використання середовища MatLAB для аналізу цифрових 

зображень на наявність фальсифікацій. 

Проектування системи захисту контенту мобільного пристрою. 

Методи та засоби стиснення даних у розподілених комп’ютерних 

системах. 
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Додаток Б 

Взірець заяви на затвердження теми магістерської роботи 

Завідувачу кафедри комп’ютерних технологій 
______________________________________________ 

(вчене звання, прізвище та ініціали) 

магістранта групи ______________________________ 
(№ групи, форма навчання) 

______________________________________________ 
(прізвище, ім‘я по-батькові) 

  

  
  

ЗАЯВА 
Прошу затвердити тему магістерської роботи: ___________________________ 

(тема роботи) 

________________________________________________________________________ 
та призначити науковим керівником роботи __________________________________ 

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) 

  
  

____________                            ____________________________ 
     (Дата)                                                                                                         (Підпис магістранта)  

  
  
  

Погоджено         ___________                __________________________ 
(Підпис)                                               (Прізвище та ініціали науковогокерівника) 
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Додаток В 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
(повне найменування інституту, назва факультету (відділення)) 

 
 

___________________________________________________________________________ 
(повна назва кафедри ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснювальна записка 
до магістерської роботи 

___________________________________________ 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

на тему___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 

Виконав: магістрант ___ курсу, групи ________ 
напряму підготовки (спеціальності)           
______________________________________ 
                       (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 
 
 
__________________________________________________________________ 
                                 (прізвище та ініціали) 
Керівник ______________________________ 
                                  (прізвище та ініціали) 
Рецензент_____________________________ 
                                  (прізвище та ініціали) 

 
 
 

Тернопіль – 201__ року 
  



 

106 
 

Додаток Д 

Взірець завдання магістерської роботи (титульна сторінка) 
Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка 
Інженерно-педагогічний факультет 

 
Факультет ___________________ Кафедра ___________________________ 
Спеціальність ___________________________________________________ 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Завідувач кафедри _____________________ 
«____» ________________ 201_ р. 

  
 

ЗАВДАННЯ 
НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ 

 
(прізвище ім’я, по-батькові) 

1. Тема роботи 
_______________________________________________________ 
затверджена наказом по університету від «__» __________ 201_ р. за  №_______ 

2. Термін здачі магістрантом закінченої роботи «___» _____________ 201_ р. 
3. Вихідні дані до роботи _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4. Зміст пояснювальної записки роботи _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 
креслень) ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Продовження додатку Д (зворотна сторінка) 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 
 

№ 
з/п 

Назва етапів магістерської роботи Термін 
виконання 

етапів роботи 

Примітка 

    
    
    
    
    
    
    

 
 

Магістрант-дипломник __________     ____________________________________ 
(підпис)                                                               (прізвище, ім’я, по-батькові) 

  
Керівник роботи       __________     ____________________________________ 

(підпис)                                                                (прізвище, ім’я, по-батькові) 
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Додаток Е 

 
АНОТАЦІЯ  

 

Михальчук І.П. Інтерактивно-контролююча система для дистанційного 

навчання з дисципліни «Прикладне програмування». – Магістерська робота. 

Магістерська робота за спеціальністю 8.010104 «Професійна  освіта. 

Комп’ютерні технології» – Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 80 с.  

Магістерська робота присвячена проблемі дистанційного навчання з 

дисципліни «Прикладне програмування». Розроблений програмний продукт «Tester» 

на основі останніх версій комп’ютерних і мережевих технологій являє собою гнучку 

систему, що дозволяє автоматизувати навчальний процес і контроль знань з будь-

якої теми дисципліни.   

Система є простою у встановленні та експлуатації, що полегшує її 

впровадження в навчальний процес. Специфіка даної системи базується на 

використанні мережевих технологій, що дозволяє здійснювати централізований 

контроль як за системою, так і за процесом навчання. 

Матеріали магістерської роботи можуть бути використані для проведення 

лабораторних і практичних занять, самостійної роботи, а також  під час 

дистанційного навчання.  

 

Ключові слова: мережеві технології, система, дистанційне навчання, 

автоматизація, контроль, програмне забезпечення. 
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Додаток Ж 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

 

ПОДАННЯ 

голові державної екзаменаційної комісії 

щодо захисту магістерської роботи 

Направляється магістрант __________________________________ до захисту  
(прізвище та ініціали) 

магістерської роботи за напрямом підготовки 

_____________________________________________________________________ 

спеціальністю ________________________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

 на тему: _____________________________________________________________ 
(назва теми) 

_____________________________________________________________________ 

 

Магістерська робота і рецензія додаються. 

Декан факультету __________________________________ 
(підпис) 

Довідка про успішність 

________________________________________ за період навчання на факультеті 
(прізвище та ініціали магістранта) 

 ____________________________________ з 20____ року до 20___ року повністю 

виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом 

оцінок за:  

національною шкалою:  

відмінно _______%, добре _______%, задовільно _______%;  

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%. 

 

Секретар факультету __________________ ____________________________ 

                 (підпис)       (прізвище та ініціали)   
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Висновок керівника магістерської роботу 

Магістрант (ка) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Керівник роботи _____________________________ 
(підпис) 

«____»_______________201 ___ року 

Висновок кафедри про магістерську роботу 

Магістерська робота розглянута.  

Магістрант (ка) _________________________________________________________  
  (прізвище та ініціали) 

допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії. 

 

 

Протокол засідання кафедри комп’ютерних технологій №__ від 

«____»_______________201 ___ року 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________________________________________________ 
(назва) 

______________                    ____________________________________   
(підпис)   (прізвище та ініціали)   

«_____»_______________20___ року 
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Додаток З 

Рекомендована форма рецензії 
Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка 
Інженерно-педагогічний факультет 

  
РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську роботу 
Магістранта (ки)_______________________________________________________ 
Тема: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Спеціальність і група __________________________________________________ 
Обсяг магістерської роботи:    
кількість аркушів креслень: ____________________________________________ 
кількість сторінок записки: _____________________________________________ 
1. Висновок про відповідність магістерської роботи завданню: _______________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Характеристика виконання кожного розділу роботи, ступінь використання 
магістрантом останніх досягнень науки та техніки і передових методів роботи: _ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Продовження додатку З (зворотна сторінка) 
3. Зауваження до роботи: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Позитивні сторони роботи: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Відгук про роботу в цілому, оцінка роботи: _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Рецензію склав: _______________________________________________________ 

(науковий ступінь, посада, місце роботи, прізвище, ім’я та по-6атькові) 

  
  
« ____ «   _______________  20___ р.  
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Додаток К 

Рекомендації щодо виконання навчально-методичного розділу 

 

Розділ передбачає: використання, удосконалення чи авторську розробку 

робочої навчальної програми дисципліни; тематичне планування; розробку планів і 

методики проведення занять; методику використання навчального програмного 

забезпечення. 

Робоча навчальна програма – це нормативний документ, який визначає 

призначення та місце навчального предмета у системі професійної підготовки учнів, 

мету його вивчення, зміст навчального матеріалу, форми організації навчання. Під 

час розробки робочої навчальної програми потрібно дотримуватися наступних 

рекомендацій:  

1. Зміст програми повинен відповідати вимогам, що ставляться до певного 

напряму професійної підготовки учнів (студентів). З цією метою потрібно 

проаналізувати відповідну діючу навчальну програму та встановити, які вимоги до 

знань і вмінь будуть забезпечені за рахунок конкретного курсу, визначити його 

місце у загальній системі професійної підготовки учнів (студентів). Для цього 

необхідно виділити об'єкт вивчення. Об'єктами вивчення з певного навчального 

предмета може бути кінцевий результат праці, предмет праці, засоби праці, зміст і 

способи діяльності.  

2. Освітні функції – вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни 

визначаються із врахуванням його призначення (його ведучої функції).  

3. Виховні цілі та цілі розвитку, які повинні реалізуватися у процесі навчання, 

визначаються виходячи зі специфіки змісту навчального матеріалу.  

Основою для визначення цілей виховання та розвитку є вимоги до моральних і 

професійних якостей молодого покоління. Цілі виховання, їх реалізація спирається 

на використання системи методів пошуку нових рішень (пояснювально-

ілюстративних, репродуктивних, дослідницьких, евристичних, алгоритмічних). 

Серед цих методів широке застосування одержали асоціативні методи, які 
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використовуються у процесі розв'язування творчих задач з удосконалення 

конструкції відомих пристроїв та устаткувань в умовах мінімально вихідних даних і 

відсутності чітко сформульованих вимог до рішення.  

Виховні цілі: формування стійкого наукового світогляду, сумлінного 

відношення до праці, професійної спрямованості особистості, виховання 

естетичного і бережливого відношення до навколишньої дійсності та ін.  

Цілі розвитку: розвиток творчих здібностей, інтелекту, фантазії та логічного 

мислення; розвиток здібностей у подоланні труднощів, формування позитивних 

мотивів навчальної діяльності.  

4. Важливим кроком у розробці робочої навчальної програми є визначення 

структури навчального предмета, яка залежить від його змісту і призначення.  

Головним системоутворювальним елементом під час визначення структури 

предмета є об'єкт і його відношення до практичної діяльності. Якщо навчальний 

предмет пов'язаний зі застосуванням даних науки в практичній діяльності, в основу 

його структури може бути покладена логіка науки, або логіка (послідовність) 

практичної діяльності; якщо навчальний предмет характеризує різні об'єкти 

(кінцевий результат праці, матеріали, машини, пристрої), за основу структури 

береться найбільш зручна класифікація для майбутнього користування; якщо 

навчальний предмет характеризує суть професійної діяльності, в основу його 

структури має бути покладена послідовність (основні етапи) практичної діяльності.  

Основною частиною навчальної програми є розділ «Зміст предмета». У 

процесі розробки даного розділу необхідно врахувати наступне:  

 вимоги до знань і вмінь з кожної теми випливають з деталізації і 

конкретизації освітніх цілей, вказаних у пояснювальній записці. Вони повинні бути 

сформульовані так, щоб після вивчення теми можна було б перевірити рівень 

засвоєння суб’єктами навчання необхідних знань і оволодіння вміннями;  

 під час відбору змісту навчального матеріалу необхідно забезпечити його 

спрямованість на досягнення кінцевих результатів формування системи знань і 

вмінь учня (студента). З цією метою, спираючись на діючі сьогодні програми, 
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потрібно проаналізувати призначення кожного елемента навчального матеріалу, 

усунути застарілий та надмірний матеріал, включити новий матеріал (з урахуванням 

прогнозу розвитку науки, техніки, технології, культури і виробництва);   

 лабораторно-практичні роботи потрібно планувати, спираючись на вимоги 

до знань і вмінь учнів (студентів). У процесі визначення переліку лабораторних 

робіт слід ураховувати складність матеріалу, трудність його засвоєння учнями 

(студентами), значення для майбутньої діяльності. Під час розроблення змісту 

практичних робіт доцільно звернути увагу на їх здатність забезпечувати формування 

вмінь, передбачених навчальною програмою.  

Тематичний план – один із основних документів, за допомогою якого 

планується навчально-виховний процес за конкретним напрямом діяльності. 

Складання плану передбачає визначення системи занять, відбір і підготовку засобів 

навчання, оптимальне поєднання різноманітних форм і методів навчання, розробку 

системи практичних завдань, раціональне використання навчального часу. Якісний 

тематичний план полегшує підготовку педагога до занять із урахуванням вимог 

оптимізації навчального процесу, що передбачає реалізацію системи заходів щодо 

визначення оптимальних шляхів навчання, виховання і розвитку учнів (студентів) за 

мінімальних витрат часу та зусиль учнів (студентів) і викладача. Вихідними 

документами для складання тематичного плану є робоча навчальна програма з 

предмета, підручники, посібники.  

Єдиної форми тематичного плану не існує. Кожен педагог самостійно визначає 

найбільш доцільний у конкретних умовах варіант. Орієнтовна форма тематичного 

плану повинна включати назви розділів, тем, що вивчаються в межах даного розділу 

та перелік теоретичних і лабораторно-практичних занять із вказанням кількості 

годин відведених на їх вивчення, назву засобу навчання. У магістерській роботі 

магістрант складає план для одного з розділів, що дозволяє спрогнозувати та 

реалізувати цілісний комплекс освітніх і виховних цілей.  

Складання тематичного плану – творчий процес, який важко піддається 

алгоритмізації. Зазвичай, рішення про призначення чи вибір певних характеристик 
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плану учень (студент) повинен приймати шляхом мисленного аналізу можливих 

варіантів, їх поєднання і вибору найбільш оптимального варіанту.  

Головні етапи розробки тематичного плану можна подати у вигляді наступної 

послідовності дій учня (студента):  

 Уточнити, згідно навчальної програми, знання, вміння і навички, які 

повинні отримати учні під час вивчення предмета і засвоєння конкретної теми.  

 Встановити місце предмета в системі інших навчальних дисциплін – 

проаналізувати тематичний план програми навчального предмета, визначити зв'язки 

теми з попередніми і наступними темами, дати характеристику цих зв'язків.  

 Проаналізувати зміст теми, розробити структуру теми із виділенням у ній 

логічно завершених за змістом фрагментів, виявити основні поняття, які повинні 

засвоїти учні, встановити міжпредметні та внутрішньопредметні зв'язки.  

 Розбити навчальний матеріал теми на окремі заняття. Час, що відводиться 

на вивчення теми, розподілити за фрагментами таким чином, щоб система 

запланованих занять охоплювала всі етапи навчального процесу – від засвоєння 

нових знань до повторення, узагальнення і контролю. З цією метою у складений 

перелік занять включити, якщо необхідно, тему, орієнтовану на повторення та 

узагальнення пройденого матеріалу, відвести для цього час.  

 Вибрати типи та форми організації кожного заняття. Тут варто мати на 

увазі, що крім заняття, доцільно використовувати семінари, екскурсії, конкурси та 

ін.   

Найбільш розповсюдженою є класифікація типів занять за основною 

дидактичною метою:  

а) засвоєння нових знань;  

б) закріплення й удосконалення знань та вмінь;  

в) узагальнення набутих знань;  

г) застосування знань на практиці;  

д) комбіноване заняття;  

є) контрольне заняття.  
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Залежно від кількості годин, що відводяться на кожну тему, можна 

запланувати використання лише окремих типів занять. У будь-якому випадку, 

повинна бути створена система занять, яка буде забезпечувати строго логічну 

побудову процесу навчання, кожне заняття займатиме відведене йому місце, а 

навчальний процес передбачатиме всі можливі організаційні форми у рамках 

навчального предмета.  

Вибрати методи навчання (на основі класифікації методів за способом 

організації пізнавальної діяльності учнів (студентів)). У даному випадку доцільно 

використовувати проблемно-пошукові методи організації пізнавальної діяльності, 

такі як:  

 висунення проблеми перед учнями (студентами);  

 створення проблемної ситуації (коли всі думають);  

 розв'язування заданої проблеми;  

 вибір оптимального шляху розв'язання проблеми;  

Не потрібно нехтувати й традиційними методами навчання або їх поєднанням. 

Під час планування варто використати такі методи навчання:  

 словесні: словесно-інформаційні та словесно-евристичні (учень (студент) 

відкриває для себе щось нове), які включають бесіду, розповідь, пояснення, 

коментоване читання підручника, лекцію;  

 наочні: наочно-інформаційні, наочно-евристичні, наочно-дослідницькі 

(включають спостереження, ілюстрування, демонстрування, екскурсію);  

 практичні: практично-репродуктивні (репродуктивність означає 

відтворення попередніх дій), практично-евристичні, практично-дослідницькі, які 

включають вправи, лабораторні роботи (8-15 хв), досліди, практичні роботи;  

 індуктивно-дедуктивні, які базуються на думці учня (студента), його вмінні 

робити висновки та узагальнення (включають сприйняття матеріалу, порівняння, 

узагальнення; оцінку фактів, явищ, дій, встановлення причинно-наслідкових зв'язків.  
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Якщо матеріал, що викладається на заняті складається з декількох логічно 

закінчених фрагментів, тоді вибір методів навчання здійснюється відповідно до 

кожного фрагмента.  

Призначити для кожного заняття методи стимулювання навчальної діяльності 

та методи контролю і самоконтролю у навчанні. Методи стимулювання навчальної 

діяльності учнів (студентів) є: 

 пізнавальна гра – дає можливість учням (студентам) засвоювати 

навчальний матеріал у вигляді гри;  

 навчальна дискусія – дозволяє продемонструвати знання, відстояти свою 

думку у колективній розмові, вибрати оптимальний шлях пошуку істини;  

 емоційний вплив педагога – виконання завдань на основі приємного 

спілкування, довіри до учня (студента), застереження проти помилкових дій, 

допомога у подоланні труднощів,   

Методи контролю та самоконтролю у навчанні:   

 опитування учнів (студентів);  

 письмові роботи;  

 тестування учнів (студентів);  

 контрольні лабораторні роботи;  

 контрольні практичні роботи;  

 машинний контроль; 

 самоконтроль.  

Намітити для кожного заняття перелік засобів навчання, приділяючи основну 

увагу наочним посібникам, дидактичним матеріалам, технічним засобам навчання, 

засобам інформаційних технологій тощо.  

У тематичному плані доцільно вказати не тільки назву засобу навчання, але і 

його марку, модель, назву відеофільму, відеодидактичного матеріалу та їх авторство 

та ін. Це є передумовою своєчасної підготовки засобів навчання до проведення 

заняття.  



 

119 
 

Розробити робочі аудиторні завдання та зміст і обсяг домашнього завдання для 

учнів (студентів). Ретельно розроблений тематичний план значно полегшує роботу 

під час поурочного планування та забезпечує високу ефективність проведення 

кожного заняття.  

План-конспект та методичний хід заняття 

Складання плану-конспекту, розробка методичного ходу заняття передбачає 

дотримання певних етапів, які визначаються, у першу чергу, типом заняття. Не 

вдаючись до детального аналізу структури та змісту всіх типів занять, зупинимося 

лише на одному із них.  

Комбіноване заняття, який поєднує в собі елементи (етапи) уроків різних 

типів, дозволяє продемонструвати орієнтовну структуру та зміст таких занять. 

Узявши запропонований взірець за основу й усуваючи з нього певні етапи, або 

навпаки, доповнюючи його, можна легко змоделювати план-конспект заняття будь-

якого типу.  

Структура та зміст плану-конспекту комбінованого заняття 

Тема заняття: (формулюється за тематичним планом).  

Мета:  

 Навчальна: (передбачає: засвоєння, поглиблення знань; формування умінь і 

навичок).  

 Розвивальна:  

 Виховна:  

 Профорієнтаційна: Об'єкт праці: (назва виробу).   

 Практична робота: (назва та зміст роботи).  

Дидактичні матеріали: (плакати, таблиці, кінофільми, навчальні картки, картки 

контролю знань і умінь, інструкційні та технологічні карти – їх назви, умовні 

позначення, відео матеріали, презентації, електронні ресурси та ін.).  

Матеріально-технічне оснащення: (обладнання, програмне забезпечення, 

прилади, пристрої, інструменти, матеріали та ін.).  

Міжпредметні зв 'язки: (назва предмету, тема, рік вивчення).  
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Рекомендована література:  

Тип заняття: _____________________________________________________ 

Хід заняття  

1. Організаційна частина.  

1.1. Вхід учнів (студентів) у комп’ютерний клас.  

1.2. Перевірка наявності учнів (студентів) (перекличка за журналом; 

письмовий або усний рапорт чергового, старости).  

1.3. Перевірка готовності учнів (магістрантів) до заняття.  

1.4. Організація робочих місць (що має бути на робочому місці; метод 

перевірки).  

1.5. Призначення чергових (викладачем, старостою, за графіком).  

2. Повторення вивченого матеріалу.  

2.1. Аналіз домашнього завдання чи самостійної роботи, виконаної на 

попередньому занятті (перелік завдань, що перевіряються; форми та методи 

перевірки).  

2.2. Виявлення рівня знань, умінь учнів (студентів) (фронтальне, 

індивідуальне опитування, тестування, практичні завдання; перелік завдань, еталони 

відповідей; форми та методи перевірки; критерії оцінювання).  

3. Мотивація навчальної діяльності (створення проблемної ситуації, 

обґрунтування актуальності теми).  

4. Актуалізація опорних знань.   

5. Повідомлення теми (запис на дошці теми, навчальної мети заняття).  

6. Вивчення нового матеріалу.  

6.1. План вивчення матеріалу (перелік питань).  

6.2. Розкриття змісту питань згідно плану, виділення головного; 

використання засобів навчання; форми, методи та прийоми навчання).  

6.3. Досягнення виховної, розвивальної та профорієнтаційної мети (зміст, 

форми та методи навчання).  

7. Узагальнення вивченого матеріалу.   
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8. Закріплення набутих знань (питання, завдання та задачі; еталони 

відповідей і розв'язків; форми та методи навчання).  

9. Самостійна практична робота студентів.  

9.1. Самостійна робота (виконання завдань, вправ).  

9.2. Обхід викладачем робочих місць, поточне інструктування:  

 обхід робочих місць, перевірка правильності його організації, 

дотримання правил безпечної праці; індивідуальне або фронтальне інструктування;  

 обхід робочих місць, перевірка правильності виконання трудових дій, 

послідовності та якості виконання завдань; інструктування (індивідуальне, групове, 

фронтальне);  

 обхід робочих місць, перевірка правильності проведення 

самоконтролю, поточне інструктування;  

 обхід робочих місць, перевірка дотримання технічних умов, правил 

безпечної праці; поточне інструктування.  

9.3. Оцінка виконаних робіт.   

10. Підсумок заняття.  

10.1. Підсумок засвоєння теоретичного матеріалу.  

10.2. Повідомлення та мотивація оцінок учнів (студентів) за теоретичну 

частину заняття.   

10.3. Загальний підсумок практичної роботи.  

10.4. Повідомлення та мотивація оцінок.  

10.5. Відзначення та демонстрування кращих робіт.  

10.6. Аналіз допущених помилок і недоліків у роботі.  

10.7. Загальна характеристика заняття.  

11. Домашнє завдання (перелік завдань, зазначення сторінок посібника для 

засвоєння навчального матеріалу).  
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Додаток Л 

Рекомендації щодо виконання організаційно-економічної частини 

Складовою частиною магістерської роботи є написання магістрантом 

організаційно-економічного розділу, основна мета якого – обґрунтувати 

доцільність упровадження запропонованих магістрантом технічних, 

технологічних, схемних, програмних та інших оригінальних розробок за 

обраною темою.  

Такі обґрунтування проводяться в тому випадку, коли магістрант 

удосконалює (модернізує) або пропонує новий варіант виробу, техніки, 

конструкції, механізму, схемного рішення, пристрою, навчального стенда, 

методу, алгоритму, програмного продукту, засобу автоматизації, 

комп‘ютеризованої системи обробки інформації тощо, унаслідок чого 

покращуються існуючі варіанти техніки та технології або вирішуються 

принципово нові завдання.  

З огляду на це, кожний магістрант повинен не тільки виконати технічні 

розрахунки та здійснити ретельний економічний аналіз технічних рішень, які 

він приймає, а також провести мінімальні маркетингові дослідження свого 

технічного рішення, показати його економічну вигоду як для виробників, так 

і для потенційних споживачів, визначитись з ціновою політикою.  

Економічні розрахунки та техніко-економічні обґрунтування в 

магістерській роботі мають бути органічно пов'язані з іншими питаннями, які 

вирішуються в процесі поставлених завдань. Вони повинні підсилити 

технічну частину, підкреслити сильні та привабливі сторони магістерської 

роботи, зацікавити інвесторів (кредиторів) у виділенні коштів для практичної 

реалізації запропонованих технічних рішень, надати моральної впевненості 

дипломнику під час захисту своїх розробок перед державною 

екзаменаційною комісією.  

Розділ повинен містити наступні підрозділи: 

– розрахунок кошторису витрат на розробку нового технічного або 

інтелектуального рішення (наприклад, програмного продукту, лабораторного 
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стенда для навчання, конструкції, комп'ютеризованої системи обробки 

інформації тощо);  

– розрахунок експлуатаційних витрат;  

– розрахунок економічного ефекту від упровадження нового 

технічного або інтелектуального рішення.  

  

Розрахунок кошторису витрат на розробку нового технічного або 
інтелектуального рішення. 

У цьому пункті розділу магістрант повинен:  

а) розрахувати норми часу на виконання розробки нового рішення 

(програмний продукт, лабораторний стенд тощо);  

б) скласти кошторис витрат на розробку нового рішення (програмного 

продукту). Під час складання кошторису потрібно враховувати тільки ті 

витрати, які характерні для розробки даного рішення, наприклад, 

програмного продукту.  

На основі вищесказаного потрібно визначити основні етапи під час 

розробки нового технічного або інтелектуального рішення. Наприклад, під 

час розробки програмного продукту можна виділити такі етапи:  

1. Розробка технічного завдання (становить 10 % зайнятості від 

загального часу).  

2. Аналіз проблеми і постановка завдання (становить 10 % зайнятості 

від загального часу).  

3. Розробка структури алгоритму (становить 15 % зайнятості від 

загального часу).  

4. Розробка програмного комплексу (становить 40 % зайнятості від 

загального часу).  

5. Тестування системи та верифікація даних (становить 15 % 

зайнятості від загального часу).  

6. Оформлення технічної документації (становить 10 % зайнятості від 

загального часу).  
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Крім цього, потрібно підрахувати витрати часу (у годинах) людей 

(керівник, дипломник, інженер-консультант, програміст-консультант тощо), 

які працюють над новим технічним або інтелектуальним рішенням на кожній 

стадії (етапі) розробки і занести дані в таблицю Л.1.  

Кошторис на нову розробку може передбачати витрати, розрахунок 

яких здійснюється за такою методикою:  

1. Основна заробітна плата розробників (дослідників) З0(грн.) 

визначається за формулою  

З = М
ТР
∙ 푡                                                    (Л.1) 

де М – місячний посадовий оклад конкретного розробника 

(дослідника), грн.;   

Тр – число робочих годин протягом місяця; кількість робочих днів у 

місяці становить – 20,9 дні/міс, що відповідає 167 год/міс (станом на 2010 

рік); 

t – число годин роботи розробника (дослідника). 

Проведені розрахунки доцільно звести до таблиці Л.1.  

 

Таблиця Л.1 

Зведені дані часу виконання розробки та витрати на заробітну плату  

Найменування 
посади 

Місячний 
посадовий 
оклад, грн. 

Оплата за 
годину 
праці, 
грн. 

Число 
годин 
роботи 

Витрати на 
заробітну 

плату, грн. 
Примітка 

1. Керівник роботи            
 2. Магістрант                 

3. Програміст-
консультант  

           

................            

    Усього            
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2. Основна заробітна плата робітників Зр (грн.), які виконують роботи 

за робочими професіями розраховуються за формулою  

Зр = ∑ 푡 ∙ 퐶                                          (Л.2)  

де n – число робіт за видами та розрядами;  

ti – норма часу (трудомісткість) на виконання конкретної роботи, 

годин;  

Сі – погодинна тарифна ставка робітника відповідного розряду 

(грн./год.), який виконує дану роботу, що визначається за формулою  

퐶 =
∙ зм

                                               (Л.3)  

де Мм – мінімальна місячна оплата праці (грн.);  

Тр – число робочих днів у місяці; Тр = 20,9 дні;  

Тзм – тривалість зміни, зазвичай Тзм = 8 годин.  

Зроблені розрахунки потрібно занести до таблиці К.2.  

  

Таблиця Л.2 

Основна заробітна плата робітників, що виконують роботи за робочими 

професіями 

Найменування 
робіт 

Трудомісткість,  
нормо-годин 

Розряд 
роботи 

Погодинна 
тарифна 
ставка, 

гри. 

Величина 
оплати, 

грн. 
Примітка 

1. Розробка матем. 
апарату  

          

2 .            
……………….            
  Усього          

  

3. Додаткова заробітна плата Зд усіх розробників і робітників, які 

приймали участь у розробці нового технічного рішення, розраховується як 

10... 12 % від основної заробітної плати всіх розробників та робітників та 

сумується з основною заробітною платою по кожному розробнику окремо.  
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4. Проводиться нарахування на заробітну плату Нзп розробників та 

робітників, які приймали участь у розробці нового технічного рішення. 

Розраховуються як 37,2 % (станом на 2010 рік) від суми основної та 

додаткової заробітної плати всіх розробників і робітників. Нарахування на 

заробітну плату наступні (станом на 2010 рік):  

а) для перерахунку в Пенсійний фонд України – 33,2 %;  

б) для перерахунку у Фонд соціального страхування на випадок 

безробіття – 1,6 %;  

в) для перерахунку у Фонд соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності – 1,4 %;  

г) для перерахунку у Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві і професійних захворювань – 0,6–1,4 % (за 

встановленим тарифом, для магістерської роботи – 1%).  

Отже, усього нарахування на заробітну плату становлять 37,2 %.  

5. Амортизація обладнання, комп'ютерів і приміщень, які 

використовувались для розробки нового технічного рішення.  

У спрощеному вигляді амортизаційні відрахування по кожному виду 

обладнання та приміщеннях можуть бути розраховані за формулою  

퐴 = Ц∙На ∙ Т грн.,                                             (Л.4)  

де Ц – балансова вартість обладнання, приміщень, грн. Для 

комп'ютерів Ц=5000...10000 грн.;  

На – річна норма амортизаційних відрахувань для даного виду 

обладнання, приміщень, %; для електронних, оптичних, електромеханічних 

приладів та інструментів, електронно-обчислювальних машин, 

інформаційних систем, телефонів, мікрофонів, конторського обладнання На = 

25 %; для іншого обладнання – 15 %; для приміщень – 5 %;  

Т – термін використання обладнання, приміщень, місяці.   

Проведені розрахунки потрібно занести до таблиці Л.3.  
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Таблиця Л.3  

Відрахування на амортизацію обладнання, комп'ютерів та приміщень, 

які використовувались для розробки технічного рішення 

Найменування 

обладнання, 

приміщень 

Балансова 

вартість, 

грн. 

Норма 

амортизації, 

% 

Термін 

використання, 

міс. 

Величина 

амортизаційних 

відрахувань, 

грн. 

Примітка 

1. Комп'ютер            
 2. Сканер                 

3. 

Вимірювальний 

прилад  

          

Усього   А   

  

6. Оренда обладнання, устаткування, приміщень, якщо вони були 

використані під час здійснення розробки нового технічного рішення.  

Витрати на оренду обладнання (приміщень) по кожному їх виду (грн.) 

можуть бути розраховані за формулою  

О = Ц∙Н ∙ Т                                                 (Л.5)  

де Ц – балансова вартість даного виду обладнання, устаткування, 

приміщень, грн.;  

Н0 – річна ставка орендної плати для даного виду обладнання, 

устаткування, приміщень, %. Річну ставку орендної плати рекомендується 

приймати на 5...10% більше за норму амортизації для даного виду 

обладнання (приміщень); Т – термін використання обладнання (приміщень), 

місяці.   

Зроблені розрахунки доцільно занести до таблиці Л.4.   
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Таблиця Л.4  

Відрахування на оренду обладнання, устаткування, приміщень 

Найменування 

обладнання, 

приміщень  

Балансова 

вартість, 

грн.  

Ставка 

орендної 

плати, %  

Термін 

використання, 

міс.  

Сума 

орендної 

плати, грн.  

Примітка  

1. Прилад            

2. Верстат            

3. Комп'ютер            

 Всього   0    

 

7. Витрати на матеріали (грн.), що були використані на розробку 

нового технічного рішення, розраховуються по кожному виду матеріалів за 

формулою  

М = ∑ 퐻 ∙ Ці − ∑ 퐵 ∙ Цв                            (Л.6)  

де n – кількість видів матеріалів;  

Ні – витрати матеріалу і-го найменування, кг.;  

Ці – вартість матеріалу і-го найменування, грн./кг.;  

Вi – маса відходів матеріалу і-го найменування, кг;  

Цв – ціна відходів матеріалу і-го найменування, грн./кг.  

Зроблені розрахунки необхідно занести до таблиці Л.5.  

 

Таблиця Л.5  

Витрати на матеріали, що були використані на розробку нового 

технічного рішення 

Найменування 
матеріалу, марка, 

тип, сорт 

Ціна 
за 
1 

кг., 
грн. 

Витрачено, 
кг. 

Величина 
від ходів, 

кг. 
Ціна 

відходів, 
грн./кг 

Вартість 
витраченого 
матеріалу, 

грн. 
Примітка 

1... ....... .....              
 2................                    
    У сього      М    
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8. Витрати на комплектуючі К (грн.), що були використані на 

розробку нового технічного рішення, розраховуються за формулою  

퐾 = ∑ 퐻 ∙ Ц                                              (Л.7)  

де n – кількість видів комплектуючих; Ні – кількість комплектуючих i-

го виду, шт.;  

Цi – покупна ціна комплектуючих і-го виду, грн.  

Зроблені розрахунки необхідно занести до таблиці Л.6.  

Таблиця Л.6 

Витрати на комплектуючі К, що були використані на розробку нового 

технічного рішення 

Найменування 
комплектуючих  Кількість Ціна за 

штуку, грн Сума, грн. Примітка 

1. . .. ....      
2.............      
3. . .........      

Усього К  
 

9. Витрати на силову електроенергію Ве (грн.), якщо ця стаття має 

суттєве значення для розробки нового технічного рішення, розраховуються 

за формулою  

퐵 = В ∙ П ∙ Ф ∙ КП                                          (Л.8)  

де В – вартість однієї кіловат-години електроенергії;  

П – установлена потужність обладнання, кВт;  

Ф – фактична кількість годин роботи обладнання, годин; 

КП – коефіцієнт використання потужності, КП < 1.  

10. Інші витрати – Ів.  

Інші витрати Ів охоплюють: загальновиробничі витрати (витрати на 

управління організацією, оплата службових відряджень, витрати на 

утримання, ремонт та експлуатацію основних засобів, витрати на опалення, 

освітлення, водопостачання, охорону праці), адміністративні витрати 

(проведення зборів, оплата юридичних та аудиторських послуг, витрати на 
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зв'язок), витрати на збут (ремонт тари, витрати на рекламу, перепідготовка 

кадрів) та інші операційні витрати (штрафи, пеня, неустойки, матеріальна 

допомога, втрати від знецінення запасів).  

11. Сума всіх попередніх статей витрат дає загальні витрати на 

розробку нового технічного рішення – В2 (позначимо як В2, оскільки, під В1 

вважатимемо капітальні витрати для «аналога»).  

12. Від суми витрат В2 знайти податок на додану вартість, яка 

становить 20 % (тобто, В2х0,2) і додати до значення В2. Таким чином буде 

оцінено нове технічне рішення (програмний продукт) згідно калькуляційних 

статей.  

  

Розрахунок експлуатаційних витрат 

Експлуатаційними витратами є витрати, що забезпечують позитивне 

функціонування будь-якої розробки в період її експлуатації. Орієнтований 

склад експлуатаційних витрат і порядок їх розрахунку наведений нижче.  

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу Зобс:  

а) якщо розробка обслуговується робітниками, то їх заробітна плата  

(грн./рік) розраховується (для кожного окремо згідно калькуляційних статей) 

за формулою  

Зобс= T1·Ф                                                (Л.9)  
де Т1 – погодинна тарифна ставка оплати праці робітника 1-го розряду, 

грн./год.;  

Погодинна тарифна ставка Т1 (грн./год.) визначається за формулою  

Т = ММ

ТР∙Тзм
                                              (Л.10)  

де ММ – мінімальна місячна оплата праці, грн.;  

Тр – число робочих днів в місяці; приблизно Тр = 20,9 дні/міс, що 

відповідає 167 год/міс (станом на 2010 рік);  

Тзм – тривалість зміни, зазвичай, Тзм = 8 годин;  

Ф – час, який витрачає робітник на обслуговування виробу;  
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б) якщо розробка обслуговується інженерно-технічними 

працівниками, їх заробітна плата (грн./рік) розраховується за формулою  

Зобс = 12 ∙ М ∙ 훽                                          (Л.11)  

де 12 – число місяців;  

М – місячний посадовий оклад інженерно-технічного працівника, грн.;  

훽 – частка часу, який витрачає працівник на обслуговування виробу в 

загальному часі своєї роботи.  

2. Додаткова заробітна плата Зд розраховується як 10...12 % від 

основної заробітної плати обслуговуючого персоналу Зобс.  

3. Нарахування на заробітну плату Нзп обслуговуючого персоналу 

визначаються як 37,2...40 % від суми основної та додаткової заробітної плати 

обслуговуючого персоналу (станом на 2010 рік нарахування становлять 

37,2%), тобто, від (Зобс+Зд).  

4. Витрати на силову електроенергію (грн./рік) розраховуються за 

формулою  

Вс = В ∙ П ∙ Ф ∙ КП                                       (Л.12)  

де В – вартість 1 кВт год електроенергії, грн;  

П – установлена потужність виробу, кВт;  

Ф – фактична кількість годин роботи виробу за рік, годин;  

Кп – коефіцієнт використання потужності, Кп < 1.   

5. Амортизаційні відрахування (грн./рік) для програмного продукту 

розраховуються за спрощеною формулою  

А = Ц∙На                                                (Л.13)  

де Ц – балансова вартість нематеріального активу, за яку можна умовно 

прийняти вартість робіт зі створення нового програмного продукту, грн.;  

На – річна норма амортизації нематеріального активу в %, яку можна 

прийняти На = 25 %.  

6. Інші витрати можна прийняти як 5 %...10 % від загальної суми всіх 

попередніх витрат.  
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7. Сума витрат за всіма попередніми калькуляційними статтями дає 

величину експлуатаційних витрат під час використання нового програмного 

продукту – Е2 (позначимо Е2, оскільки, під Е1 будемо розуміти 

експлуатаційні витрати для «аналога» Е1).  

  

Розрахунок економічного ефекту від впровадження нового 

технічного або інтелектуального рішення 

Для обґрунтування економічної доцільності нової розробки необхідно 

розрахувати умовний обсяг робіт. 

Під час визначення умовного обсягу робіт Q2 у процесі використання 

нового програмного продукту потрібно знати час виконання конкретної 

функції (роботи) в умовах, коли буде використовуватись новий програмний 

продукт.  

Для визначення умовного обсягу робіт Q1 без використання 

програмного продукту (або під час використання існуючого програмного 

продукту) потрібно знати час виконання конкретної функції (роботи) за 

умови, що програмний продукт не буде застосовуватись (або під час 

використання відомого програмного продукту).  

Умовні обсяги робіт Q можна розрахувати за формулами  

푄 = ∙ ∙ ; 	푄 = ∙ ∙                                   (Л.14) 

де Q1 – умовний обсяг робіт під час застосування існуючого 

програмного продукту (або без його використання), умовних одиниць, штук 

тощо;  

Q2 – умовний обсяг робіт під час застосування нового програмного 

продукту, умовних одиниць, штук тощо;  

F – ефективний фонд часу роботи за рік (для однозмінної роботи F= 

1700... 1800 годин, для двозмінної роботи F=3500... 3600 годин);  

훽 – доля часу, яку витрачає працівник на виконання конкретних робіт із 

застосуванням даного програмного продукту в загальному часі своєї роботи; 
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t1 та t2 – час виконання конкретної функції або роботи під час 

застосування відповідно існуючого та нового програмного продукту, хвилин.  

Наприклад, під час застосування нового програмного продукту певна 

функція "А" здійснюється за 2 хв. (t2) замість 10 хв. (t1), що характерно до 

застосування цього програмного продукту. Приймемо витрати часу 

оператора на виконання саме цієї функції, що складають 7 % від загального 

часу роботи.  

Тоді для однозмінної роботи показники Q становлять:  

Q1 =  = 714 шт/ рік, Q2 =  = 3570 шт/ рік 

Тобто, упровадження нового програмного продукту підвищує 

продуктивність під час виконання певної роботи в 3570 : 714 = 5 разів.  

Примітка. За умовний обсяг роботи можна прийняти кількість функцій, 

які виконуються за допомогою використання існуючого або нового 

програмного продукту.  

Визначивши умовний обсяг роботи як для аналога, так і для нового 

рішення, можна розрахувати річний економічний ефект від упровадження 

нового програмного продукту (грн./рік) за формулою  

∆퐸 = − ∙ 푄                                            (Л.15)  

де E1 – експлуатаційні витрати під час використання існуючого 

програмного продукту (або без його використання взагалі), грн./рік;  

Е2 – експлуатаційні витрати під час використання нового програмного 

продукту, грн./рік;  

Q1 – умовний обсяг роботи, що виконується за рік під час використання 

існуючого програмного продукту або без його використання взагалі (умовні 

одиниці, кількість функцій тощо);  

Q2 – умовний обсяг роботи, який виконується за рік під час 

застосування нового програмного продукту (умовні одиниці, кількість 

функцій тощо).  
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Розрахуємо термін окупності Т0 (роки) витрат, які були використані на 

розробку нового програмного продукту за формулою  

푇 =
∆

                                                  (Л.16)  

де В2 – витрати на нову розробку.  

Новий програмний продукт вважається економічно ефективним, якщо 

To<1…3 роки.  

Економічна ефективність науково-дослідної роботи базується на 

визначенні таких видів ефектів:  

– науково-технічний – визначає науково-технічну корисність 

отриманих наукових результатів. Показниками такого ефекту можуть бути: 

обсяги накопиченої інформації (тобто опубліковані статті, наукові доповіді 

та ін.); визнання НДР, яке характеризується отриманими патентами 

посиланнями на результати досліджень у наукових виданнях тощо; 

покращення виробничих та експлуатаційних показників техніки, під час 

виробництва якої будуть упроваджені отримані результати: наприклад, 

зниження матеріаломісткості, енергомісткості, підвищення надійності, 

точності, безвідмовності тощо;  

– організаційно-виробничий – покращує виробничі показники праці 

(наприклад, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості), 

скорочення виробничого циклу, підвищення рівня автоматизації та 

механізації виробничих процесів, скорочення втрат робочого часу;  

– соціальний, який передбачає покращення умов праці, її безпеки, 

захист навколишнього середовища, упровадження сучасних технологій у 

навчальний процес, медицину, освіту, спорт;  

– економічний – виявляється в економії матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів, і вимірюється у грошових одиницях.  

Після проведених усіх розрахунків необхідно дані записати у вигляді 

зведених економічних показників у таблиці Л.7.   
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Таблиця Л.7  

Зведені економічні показники розробки 

Показник Розмірність Значення 
Витрати на розробку нового технічного або 
інтелектуального рішення  

грн  

Загальна сума витрат, пов’язаних з експлуатацією 
нового технічного або інтелектуального рішення  

грн  

Економічний ефект  грн./рік  
Термін окупності  рік  
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Додаток М 

Організація наукового дослідження 

Логіка наукового дослідження  

У загальному вигляді алгоритм процесу наукового дослідження можна 

викласти за допомогою наступних кроків:  

1. Визначення проблеми наукової роботи:  

 ознайомлення з літературою;  

 ознайомлення з нормативними документами;  

 вивчення документації; 

 аналіз досвіду.  

2. Детальне ознайомлення з проблемою засобами літературних 

джерел:  

 складання бібліографії (картотеки літературних джерел);  

 вивчення літературних джерел і виконання виписок, 

конспектування тощо.  

3. Уточнення теми і розробка попереднього варіанту плану наукової 

роботи:  

 обґрунтування вибору теми;  

 обґрунтування актуальності дослідження;  

 відбір методів дослідження;  

 формулювання мети та завдань дослідження;  

 визначення методів обробки результатів;  

 складання переліку досліджуваних питань; 

 розробка календарного плану дослідження.  

4. Формулювання гіпотези.  

5. Збирання матеріалу:  

 спостереження;  

 аналіз досвіду;  

 опитування;  
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6. Розробка авторського варіанту вирішення проблеми.  

7. Експериментальна перевірка розробок:  

 складання плану експерименту:  

 проведення експерименту;  

 спостереження і вимірювання результатів.  

8. Зведення результатів дослідження:  

 групування результатів;  

 обробка матеріалів;  

 складання таблиць, діаграм.  

9. Уточнення матеріалу.  

10. Аналіз результатів дослідження: 

 теоретична обробка результатів;  

 інтерпретація результатів;  

 обґрунтування можливостей упровадження результатів у 

практику.  

11. Літературне оформлення роботи:  

 складання плану роботи (поділ на розділи, параграфи);  

 складання списку використаних джерел;  

 формулювання назв розділів, параграфів.  

 підготовка тексту розділів; 

 корекція мови та стилю.  

На кожному із перерахованих етапів використовують різні методи 

дослідження, тобто певні систематизовані комплекси прийомів, процедур, які 

застосовуються для досягнення поставлених цілей. Відповідно до логіки 

дослідження їх найчастіше поділяють на три основні групи:  

 методи нагромадження фактів – призначені для збирання 

емпіричних даних (вивчення літературних джерел, документів і продуктів 

діяльності: спостереження; опитування, анкетування, тестування, бесіда, 

інтерв'ю та ін.; вивчення досвіду тощо);  
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 методи узагальнення та осмислення зібраних фактів: аналіз і синтез, 

порівняння та аналогія, моделювання та ін;   

 методи перевірки та уточнення положень і попередніх висновків:  

 експериментальна робота як сукупність методів.  

Організація експериментальної роботи 

Особливі труднощі в процесі підготовки магістерської роботи викликає 

організація та проведення педагогічного експерименту. Основою 

експерименту є науково обґрунтоване дослідження будь-якого явища в 

конкретних і керованих умовах. Іншими словами, експеримент – це система 

дій, спрямованих на створення умов реалізації певного явища.  

Існує досить розгалужена та неоднозначна класифікація видів 

експерименту, основними з яких є:  

1. Констатувальний експеримент – полягає в тому, що дослідник 

експериментальним шляхом встановлює лише стан системи, яка вивчається: 

констатує наявність зв'язків, залежностей між явищами, визначає вихідні дані 

для подальшого дослідження.  

2. Формувальний експеримент – супроводжується застосуванням 

спеціально розробленої системи заходів, спрямованих на формування в 

суб’єктів навчання певних якостей, на покращення результатів їх навчання, 

виховання тощо.  

3. Контролюючий експеримент – визначає стан об'єкту (рівень знань, 

умінь і навичок) за матеріалами формувального експерименту.  

4. Пошуковий експеримент – проводиться за відсутності або 

утрудненні класифікації фактів, які впливають на досліджуване явище.  

5. Природний експеримент – проводиться у звичних умовах і на 

реальних об'єктах, що дає можливість враховувати та багаторазово 

відтворювати досліджувані явища.  

6. Лабораторний експеримент – проводиться в спеціально створених 

умовах, що дозволяє більш точно їх враховувати, а також ізолювати 

досліджувані зв'язки від інших впливів.  
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7. Модельний експеримент – проводиться, на відміну від звичайного, 

на моделі досліджуваного об'єкта.  

8. Технологічний експеримент – спрямований на вивчення елементів 

технологічного процесу.  

Під час планування будь-якого експерименту необхідно:  

– визначити мету, завдання, місце, час його проведення та обсяг; 

– дати характеристику вибірки та задіяних в експерименті груп; 

– описати необхідні для проведення експерименту матеріали; 

– розробити методику проведення експерименту; 

– визначити й описати додаткові змінні, які впливають на результати 

експерименту; 

– вказати методики фіксування, обробки та інтерпретації результатів 

експериментального дослідження. 

Враховуючи теоретико-методичну спрямованість магістерських робіт, 

більш детально зупинимося на проведенні педагогічного експерименту. 

Під педагогічним експериментом розуміють спеціальне внесення в 

педагогічний процес принципово важливих змін відповідно до завдання 

дослідження та гіпотези; таку організацію процесу, яка б давала можливість 

бачити зв'язок між досліджуваними явищами без порушення його діяльності; 

глибокий якісний аналіз і якомога точніше кількісне вимірювання як 

внесених у педагогічний процес змін, так і результатів усього процесу. 

Основне призначення експерименту полягає у підтвердженні чи відхиленні 

висунутої гіпотези.  

Під час виконання магістерської роботи неможливо провести 

повномасштабний експеримент. Для такого дослідження достатнім вважають 

невеликий за обсягом і вибіркою (кількість експериментальних об'єктів, 

учнів (студентів)) експеримент, який дозволяє перевірити висунуту ідею, 

явище, модель навчально-виховного процесу. Такий педагогічний 

експеримент називають камерним.  

Особливості камерного експерименту: 
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– проводиться всього у кількох класах або групах; 

– іноді достатньо залучити 30-40 учнів (студентів); 

– необхідно забезпечити рівні умови в експериментальній і 

контрольній групах або вибрати в якості контрольної групу з дещо вищим 

вихідним рівнем успішності. 

Обробка результатів дослідження. 

Одержані у процесі дослідження дані групують, подають за допомогою 

таблиць, графіків, діаграм, гістограм та аналізують.  

Методи обробки та аналізу результатів дослідження – це способи 

перетворення одержаних емпіричних даних з метою їх змістовного аналізу, 

перевірки гіпотез та інтерпретації. До цієї групи відносять методи 

статистичного аналізу інформації (розрахунок розподілу ознак, середніх 

величин; кореляційний, регресивний, факторний, дисперсійний аналіз), а 

також методи моделювання та прогнозування.  

Для найбільш узагальненого описання статистичних даних 

використовують середні показники.  

Середнє арифметичне обчислюють за формулою  

푀 = ∑                                              (М.1) 

де і – кількість окремих елементів сукупності;  

Х – частота проявлення окремої сукупності;   

N – кількість членів сукупності (обсяг сукупності).  

Середнє арифметичне дозволяє:  

– охарактеризувати сукупність, що вивчається, одним числом;  

– порівняти окремі величини з середнім арифметичним;  

– визначити тенденцію розвитку будь-якого явища;  

– порівняти різні сукупності;  

– обчислити інші статистичні показники.  

Для глибшого професійного аналізу використовують інші методи 

математичної обробки результатів, які докладно описані в спеціальній 
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літературі. Як приклад, розглянемо математичну формалізацію результатів 

педагогічного експерименту з використанням критерію Стьюдента (t), який 

розраховують за формулами  

푡 =                                                   (М.2)  

де Ме та Мк – середні арифметичні для експериментальної та 

контрольної груп;   

푆  – стандартна похибка різниці середніх арифметичних, яка 

визначається за формулою  

푆 = +                                (М.3) 

де SSe та SSk – сума квадратів відхилень від середньої арифметичної для 

експериментальної та контрольної груп.  

푆푆 = ∑(푋 ) − (∑ )                                     (М.4)  

де  Xі – частота проявлення окремої сукупності;  

N – кількість членів сукупності (обсяг сукупності).  

Потрібно усвідомлювати, що не всі результати педагогічних 

досліджень піддаються математичній обробці. Результати експериментальної 

роботи визначаються за багатьма змінними, на них впливає ряд чинників, які 

не завжди можна розділити та розрахувати їх кореляцію між собою.  

Розрахунок критерію Стьюдента і формулювання висновків. 

Послідовність розрахунку критерію Стьюдента розглянемо на прикладі 

обробки результатів тестування учнів (студентів) (таблиця М.1) у процесі 

контролюючого експерименту.  

Таблиця М.1  

Результати тестування учнів (студентів) 

Група      Тестові бали      

Експ. (Е)  17  14  15  16  9  10  18  20  14  15  16  

Контр. (К)  10  9  12  11  8  7  13  12  11  12  11  



 

142 
 

Для зручності послідовність розрахунку t  подано у таблиці М.2.  

Використовуючи подібні математичні методи обробки даних, 

необхідно сформулювати статистичні гіпотези:  

Н0 – головна, нульова гіпотеза, в якій висувається припущення, що 

експериментально організована робота не має переваг над традиційною.  

Н1 – альтернативна гіпотеза № 1 – припущення про перевагу 

експериментально організованої роботи та підтвердження гіпотези 

дослідження.  

Н2 – альтернативна гіпотеза № 2 – припущення про вагому перевагу 

традиційної системи роботи над експериментальною.  

 

Таблиця М.2  

Послідовність розрахунку критерію Стьюдента 

№ 
X X2 M SS 

푆  t 
E K E K E K E K 

1 17 10 289 100 

14,909 10,545 102,909 34,727 1,119 3,9 

2 14 9 196 81 

3 15 12 225 144 

4 16 11 256 121 

5 9 8 81 64 

6 10 7 100 49 

7 18 13 324 169 

8 20 12 400 144 

9 14 11 196 121 

10 15 12 225 144 

11 16 11 256 121 

 164 116 2548 1258       
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Прийняття однієї зі статистичних гіпотез і формулювання остаточного 

висновку здійснюють шляхом порівняння обчисленого значення критерію 

Стьюдента з його критичним значенням (tкр). Критичне значення tкр знаходять 

за таблицею розподілу.  

За результатами математичної обробки приймають певну статистичну 

гіпотезу (рисунок М.1):  

 нульову гіпотезу Н0 відкидають за умови t > tкр ;  

 гіпотезу Н1 приймають, якщо t > tкр; 

 гіпотезу Н2  – у інших випадках.  

  
Рис. М.1 

 

Певна статистична гіпотеза приймається, якщо ризик допустити 

помилку не перевищує одного із рівнів значущості.  

У педагогічних дослідженнях найчастіше використовують такі рівні 

значущості:  

Рівень 5 % (р=5 %; α =0,05).  

Рівень 1 % (р=1 %; α =0,01). Для визначення tкр необхідно:  

1. Розрахувати число ступенів свободи за формулою  

푑푓 = 푁 − 푁 − 2                                    (М.4)  

2. Обрати рівень значущості статистичного висновку (α)   

3. Здійснити пошук  tкр  за таблицею М.3.  
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Таблиця М.3 

Таблиця розподілу tкр 

Число ступенів свободи Рівні значущості  (α) 
0,05 0,01 0,001 

1. 12,7 63,7 637,0 
2. 4,30 9,92 31,6 
3. 3,18 5,84 12,9 
4. 2,78 4,60 8,61 
5. 2,57 4,03 6,86 
6. 2,45 3,71 5,96 
7. 2,36 3,50 5,40 
8. 2,31 3,36 5,04 
9. 2,26 3,25 4,73 
10. 2,23 3,17 4,39 
11. 2,20 3,11 4,44 
12. 2,18 3,05 4,32 
13. 2,16 3,01 4,22 
14. 2,14 2,98 4,14 
15. 2,13 2,95 4,07 
16. 2,12 2,92 4,01 
17. 2,11 2,90 3,96 
18. 2,10 2,88 3,92 
19. 2,09 2,86 3,88 
20. 2,09 2,85 3,85 
21. 2,08 2,83 3,82 
22. 2,07 2,82 3,79 
23. 2,07 2,81 3,77 
24. 2,06 2,80 3,74 
25. 2,06 2,79 3,72 
26. 2,06 2,78 3,71 
30. 2,04 2,75 3,65 
40. 2,02 2,70 3,55 
60. 2,00 2,66 3,46 

120. 1,98 2,62 3,37 
∞ 1,96 2,58 3,29 

 

Для розглянутого випадку вибираємо α=0,01 і відповідно 

знаходимокритичне значення – tкр=2,85; α=0,01.  

У наведеному вище прикладі розрахунку критерію Стьюдента 

(таблиця М.2) одержане значення t=3,9 (tкр=2,85; α=0,01) дозволяє прийняти 
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альтернативну статистичну гіпотезу Н1 (t>tкр) та зробити висновок, що 

різниця в результатах тестування учнів (студентів) експериментальної та 

контрольної груп не є випадковою, а викликана впровадженням нової 

організації навчальної роботи. Одержані результати підтверджують робочу 

гіпотезу дослідження.  
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Додаток Н 

Рекомендації щодо виконання розділу «Охорона та безпека праці» 

  

Під час написання розділу «Охорона та безпека праці» необхідно 

дотримуватися ДНАОП, ДСТУ, норм, правил, інструкцій та інших 

нормативних документів з питань охорони праці в процесі прийняття та 

обґрунтування відповідних рішень.  

  

Теоретична частина 

Вступ. Проаналізувати стан охорони праці в галузі (відповідно до теми 

роботи), обґрунтувати необхідність розробки заходів охорони праці у 

магістерській роботі. Вказати робоче місце, яке обрано для аналізу умов 

праці.  

Охорона праці під час роботи за ПК. Розкрити санітарно-гігієнічні 

вимоги до приміщення з ПК. Проаналізувати організацію робочого місця 

користувача ПК. Розкрити заходи з безпеки праці під час роботи за ПК.  

Пожежна безпека. Вказати вибухо- та вогненебезпечні речовини і 

матеріали, що знаходяться на робочому місці та у приміщенні. Провести 

аналіз причин загоряння. Підібрати та охарактеризувати засоби 

пожежогасіння.  

  

Практична частина 

Санітарно-гігієнічна характеристика навчального приміщення з 

персональними комп’ютерами 

Паспортна частина 

Навчальний заклад №________________________________________________ 

Адреса: ___________________________________________________________ 

вул.____________________________________ будинок ___________________  

_________________________ район 

____________________________________  
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Побудована: ________ по типовому проекту – 1, у пристосованій будові – 2.  

Розташована: ____________ в середині кварталу – 1, біля дороги – 2.  

Рік побудови _______________________________________________________  

Кількість 

поверхів___________________________________________________  

  

Санітарно-гігієнічні умови приміщення  

Кабінет комп’ютерної техніки: глибина (ширина) ______ м., довжина _____ 

м. 

Висота _______ м, площа ________м2, кубатура ______________м3.  

Поверх ______________, орієнтація вікон: північ – 1, південь – 2, схід – 3, 

захід – 4, південно-західна – 5, північно – західна – 6, південно-східна – 7, 

північносхідна – 8.  

Колір стін__________________________________________________________  

Колір дошки _______________________________________________________  

Матеріали для оздоблення стін: _______________________________________  

Підлога покрита: _________ фарбою – 1, або іншим покриттям 2  

Наявність штор на вікнах: __________так – 1, ні –2  

Жалюзі: так – 1, ні – 2 

________________________________________________  

Вентиляція: природна – 1, штучна – 2, змішана – 3   

Примусова: так – 1, ні – 2 

_____________________________________________  

Тип примусової вентиляції (за напрямком руху повітряних потоків):  

__________________________________________________________________  

Температура повітря ________________________________________________  

Освітлення: природне – 1, штучне – 2 змішане –3 

_________________________  

Загальна площа світлових поверхонь (вікон) 

___________________________м2  
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КПО %____________________________________________________________  

Світловий коефіцієнт 

________________________________________________  

Типи світильників __________________________________________________  

Лампи: люмінесцентні –1, розжарювання – 2 

____________________________  

Загальне освітлення:, локальне – 2, комбіноване – 3 ______________________  

Питома потужність світильників _________________________________ Вт/м2  

Висота підвісу 

світильників___________________________________________  

 

 

Організація робочих місць 

Кількість комп’ютерів ____________________________________________шт.  

Тип комп’ютерів ___________________________________________________  

Тип відеомоніторів _________________________________________________  

Кількість робочих місць______________________________________________  

Працюють: індивідуально – 1, вдвох – 2, більше – 3 

_______________________  

Стіл: висота __________ м, ширина ________ м, довжина ________ м.  

Стільці: висота _______________ м.  

Можливість регулювання висоти сидіння: так – 1, ні – 2 

___________________  

Можливість регулювання відстані сидіння від столу: так – 1 , ні – 2______ 

Відстань від очей до екрана _______см. Кут зору _____________ град.  

  

Режим роботи кабінету 

Які групи навчаються_________________________________________  

Кількість учнів (магістрантів), які одночасно навчаються в 

кабінеті______________  
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Скільки часу учні навчаються за відеомонітором:  

Протягом року ___________________________хв.  

Протягом дня ____________________________хв.  

Протягом тижня __________________________хв.  

Скільки часу учні проводять в кабінеті комп’ютерної техніки:  

Протягом дня ______________________________хв.  

Протягом тижня ____________________________хв.  

Наявність факультативів в кабінеті комп’ютерної техніки. Які групи:  

Початкові – 1, середні – 2, старші – 3  

Протягом якого часу в годинах ________________________________  

Розробка схеми розташування комп’ютерів у навчальному кабінеті 

Відповідно до ДСанПіН 5.5.6.009–98 «Влаштування і обладнання 

кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режими праці учнів 

(студентів) на персональних комп’ютерах» необхідно розробити схему 

розташування комп’ютерів у навчальному кабінеті.  

Послідовність виконання:  

1. Визначити довжину та ширину приміщення.  

2. Визначити розміри світлових отворів.  

3. Визначити відстань від стін з світловими отворами до комп’ютера.  

4. Визначити відстань між бічними поверхнями комп’ютерів.  

5. Визначити відстань між рядами комп’ютерів.  

6. Визначити відстань між тильною поверхнею одного комп’ютера та 

екраном іншого.  

7. Розробити схему розміщення комп’ютерів у приміщенні (масштаб 

вибрати самостійно).  

Розрахунок штучного освітлення 

Послідовність виконання:  

1. Вибрати та обґрунтувати систему загального освітлення.  

2. Обґрунтувати нормовану освітленість на робочому місці, вказавши  

розряд точності виконуваних робіт.  
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3. Розрахувати коефіцієнт приміщення за формулою  

푖 = ( )                                                (Н.1) 

де А, В, – довжина, ширина, приміщення, м; 

h – розрахункова висота підвісу світильника над робочою поверхнею, 

м.  

ℎ = 퐻 − ℎзв − ℎР                                         (Н.2) 

де Н – геометрична висота приміщення, Н=3,6 м; 

hзв – висота звисання світильника, hзв=0,2 – 0,8 м; 

hр – висота робочої зони.  

4. Розробити схему розташування світильників на плані приміщення.  

  

  

Розрахунок заземлення 

Послідовність виконання:  

1. Визначити розрахунковий питомий опір ґрунту, Ом×м  

휌р = 휌휑                                               (Н.3)  

де ρ – питомий опір ґрунту за вимірами або орієнтовано за даними 

таблиці Л.4; 

Рисунок  Н.1   –  Схема розташування світильників на плані приміщення   
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φ – кліматичний коефіцієнт, що залежить від характеру ґрунту та його 

вологості (див. таблиця Н.2).  

2. Визначити опір розтікання струму одного вертикального 

стержневого заземлення, Ом  

푅од = 푙푛                                            (Н.4)  

де l – довжина заземлювача, м;  

d – діаметр заземлювача, м;  

3. Визначити орієнтовну кількість вертикальних заземлювачів, шт.  

푛 = од

н
                                                      (Н.5)  

де Rн – найбільший допустимий опір заземлюючого пристрою (Rн=4 

Ом).  

4. Шляхом розташування отриманої кількості заземлювачів визначити 

орієнтовну відстань між ними та коефіцієнт використання вертикальних 

заземлювачів відповідно до таблиці Н.5, залежно від кількості стержнів і 

відношення відстані між ними до їх довжини.   

5. Визначити необхідну кількість заземлювачів з урахуванням 

коефіцієнта використання η за формулою  

푛 = од

н
                                                  (Н.6)  

6. Визначити опір розтікання з’єднувальної шини з урахуванням 

коефіцієнта її використання ηш , Ом (див. таблицю Н.3), за формулою  

푅ш =
ш
푙푛                                              (Н.7)  

де L – довжина шини, м;  

b – ширина шини, м.  

7. Визначити довжину шини за формулою  

L=1,05an                                                 (Н.8)  

де а – відстань між заземлювачами.  

8. Визначити загальний опір складного заземлюючого пристрою, Ом 

за формулою  
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푅 = ш
од

≤ 푅н                                        (Н.9)  

Для розрахунку заземлення використовувати характеристики 

пристрою, які наведені в таблиці Н.1.  
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Таблиця Н.1  

Варіанти завдань 

Варіант 
завдання  

d, м  l, м  h, м  a, м  Bb, м  Тип 
ґрунту  

Вологість 
ґрунту  

1  0,05  2,4  0,8  2,0  0,04  А  Велика  
2  0,05  2,5  1,0  3,0  0,04  Б  Велика  
3  0,10  2,6  0,5  4,0  0,05  В  Середня  
4  0,10  2,7  0,9  5,0  0,05  Г  Середня  
5  0,05  2,8  0,6  6,0  0,06  Д  Низька  
6  0,05  2,9  0,4  7,0  0,06  Ж  Низька  
7  0,10  3,0  1,2  8,0  0,04  З  Велика  
8  0,10  2,0  0,7  9,0  0,04  К  Середня  
9  0,05  2,2  1,0  2,5  0,06  Д  Низька  
10  0,05  2,3  0,8  4,5  0,06  З  Велика  

 

Примітки:   

1. У непарних варіантах заземлювачі розташовані по контору, у 

парних – вряд.   

2. Вид ґрунту: А – пісок, Б – супісок, В – кам’янистий ґрунт, Г – 

суглинок, Д – глина, Ж – чорнозем, З – садова земля, К – торф.  

 

Таблиця Н.2  

Кліматичні коефіцієнти ґрунтів 

Тип ґрунту  φ1  φ2  φ3  
Пісок  2,4  1,6  1,2  
Супісок  2,3  1,5  1,2  
Кам’янистий грунт  1.5  1,3  1.2  
Суглинок  2,0  1,5  1,4  
Глина  2,4  1,4  1,2  
Чорнозем  1,5  1,3  1,2  
Садова земля  2,0  1,5  1,2  
Торф  1,4  1,1  1,0  
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Примітка: φ1 приймається, якщо виміри виконувалися за великої 

вологості ґрунту; φ2 – за середньої вологості ґрунту; φ3 – сухий ґрунт.  

  

Таблиця Н.3  

Коефіцієнт використання шини, ήш 

Відношення 
відстані між 

заземлювачами 
до їх довжини 

Кількість заземлювачів 

4 8 10 20 30 50 

Шина розташована в ряд стержнів 
1 0,77 0,67 0,62 0,42 0,31 0,21 
2 0,89 0,79 0,75 0,66 0,46 0,36 
3 0,92 0,85 0,82 0,68 0,58 0,49 

Шина розташована по контуру 
1 0,45 0,36 0,34 0,27 0,24 0,21 
2 0,55 0,43 0,40 0,32 0,30 0,23 
3 0,70 0,60 0,56 0,45 0,41 0,37 
  

Таблиця Н.4  

Орієнтовні значення питомого опору ґрунтів 

Тип ґрунту 
Питомий опір, Ом×м 

Можливі межі 
коливання 

При середній вологості 
ґрунту 

Пісок 400 – 700 700 
Супісок 150 – 400 300 

Кам’янистий ґрунт 150 – 4000 – 
Суглинок 40 – 150 100 

Глина 8 – 70 40 
Чорнозем 9 – 500 200 

Садова земля 400 – 600 500 
Торф 10 –30 20 
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Таблиця Н.5 

Коефіцієнт використання заземлювачів, ή 

Відношення 
відстані між 

трубами 
(стержнями) 

до їх довжини 

При розташуванні в ряд При розташуванні по контуру 

    

Кількість 
заземлювачів ή Кількість 

заземлювачів ή 

1 

2 0,84 – 0,87 4 0,66 – 0,72 

3 0,76 – 0,80 6 0,58 – 0,65 

5 0,67 – 0,72 10 0,52 – 0,53 

10 0,56 – 0,62 20 0,44 – 0,50 

15 0,51 – 0,56 40 0,38 – 0,44 

20 0,47 –0,50 60 0,36 – 0,42 

2 

2 0,90 – 0,92 4 0,76 – 0,80 

3 0,85 – 0,88 6 0,71 – 0.75 

5 0,79 – 0,83 10 0,66 – 0,71 

10 0,72 – 0,77 20 0,61 – 0,66 

15 0,66 – 0,73 40 0,55 – 0.61 

20 0,65 – 0,70 60 0,52 – 0,58 

3 

2 0,93 – 0.95 4 0,84 – 0,86 

3 0.90 – 0,92 6 0,78 – 0,82 

5 0,85 – 0,88 10 0.74 – 0,78 

10 0,79 – 0,83 20 0,68 – 0,73 

15 0,76 – 0,80 40 0,64 – 0,69 

20 0,74 – 0,79 60 0,62 – 0,67 
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Додаток О 

Зразок титульної сторінки автореферату 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

 

   

 

ЧОРНІЙ ВІРА ЯРОСЛАВІВНА 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

 

 

 

 

 

Автореферат магістерської роботи на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» 
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Додаток П 

СТОРІНКА 2 ОБКЛАДИНКИ АВТОРЕФЕРАТУ 

Робота виконана в _____________________________________________ 
(назва організації, відомча підпорядкованість) 

 

Науковий керівник ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада) 

 

Науковий консультант 

__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада) 

 

Рецензент ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада) 

 

 

Захист відбудеться «_____» ______________ 201__ р. о _____ годині на 

засіданні Державної екзаменаційної комісії Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. 

В. Винниченка, 10, корпус 2, м. Тернопіль, 46018. 

 

 

З магістерською роботою можна ознайомитись у бібліотеці 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. 

 

 

Завідувач кафедри ____________    __________________________ 
(підпис)                                                     (ініціали, прізвище)     


