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Розділ 3 

Вимоги до змісту магістерських досліджень та авторефератів 

3.1. Структура, обсяг і зміст магістерської роботи 

Магістерська робота повинна містити наступні структурні частини: 

- титульний аркуш; 

- зміст; 

- перелік умовних позначень (при необхідності); 

- вступ; 

- основну частину; 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки (при необхідності).  

Титульний аркуш магістерської роботи містить: 

- найменування вищого навчального закладу, в якому виконувалася робота; 

- прізвище, ім’я, по батькові автора; 

- індекс УДК; 

- назву роботи; 

- шифр і найменування спеціальності; 

- кваліфікаційний рівень, на отримання якого претендує здобувач; 

- науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника 
і (або) консультанта; 

- місто, де робота була підготовлена, і рік її завершення.  

На титульному аркуші магістерської роботи обов’язково зазначається “На правах рукопи-
су” та гриф обмеження розповсюдження відомостей (за необхідністю). Приклад оформлення 
титульного аркушу подано у додатку Ж. 

Назва магістерської роботи повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності 
та суті наукової проблеми (задачі), що вирішується, вказувати на мету дослідження і його заве-
ршеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4–6 слів) підзаголо-
вок.  

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. . . » і т. ін. , в яких 
не відбито в достатній мірі суть проблеми.  

Зміст подають на початку магістерської роботи. Він містить найменування та номери по-
чаткових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони виділяються окремо та мають 
заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку вико-
ристаної літератури та інше. У додатку К наведено приклад оформлення змісту магістерської 
роботи.  
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Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (якщо необхід-
но) надається, якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі 
скорочення, нові символи, позначення і таке інше. 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 роботі спеціальні терміни, скорочення, 
символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік їх не складають, а 
розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.  

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і 
вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.  

Загальну характеристику магістерської роботи в подають у такій послідовності: 

- актуальність теми; 

- зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; 

- мета і завдання дослідження; 

- об’єкт дослідження; 

- предмет дослідження; 

- методи дослідження; 

- наукова новизна отриманих результатів; 

- практичне значення отриманих результатів; 

- особистий внесок магістранта; 

- апробація результатів роботи; 

- публікації.  

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими 
розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи 
для розвитку відповідної галузі науки, 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 обраного напрямку досліджень із планами навчального закладу, організації, із галузеви-
ми та (або) державними планами і програмами, якщо цей зв’язок є. Зазначають номери держав-
ної реєстрації науково-дослідних робіт, базових для підготовки та подання магістерської роботи, 
а також і роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.  

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно ви-
рішити для досягнення поставленої мети. До їх формулювання переходять від наукової пробле-
ми і доказів того, що та частина проблеми, яка є темою даної магістерської роботи, ще не розро-
блена і не висвітлена в спеціальній літературі. Опис вирішення сформульованих завдань пови-
нен скласти зміст глав (розділів) магістерської роботи. Заголовки таких глав (розділів) наро-
джуються саме з формулювання завдань обраного дослідження.  

 Не слід формулювати мету як «Дослідження. . . », «Вивчення. . . », тому що ці слова вка-
зують 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.  
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Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досяг-
нення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а ко-
ротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим 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 студентом особисто. Необхідно показати відмінність одер-
жаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконале-
но, 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 ано-
тації, 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 поширеною помилкою здобувачів при викладенні загальної характеристики роботи.  

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, 
отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і т. ін. Слід завжди розме-
жовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретич-
ного доробку магістранта.  

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною ос-
новою (фундаментом) вирішеного в роботі наукового завдання або розв’язаної наукової пробле-
ми. Насамперед за це здобувачеві присуджується освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.  

Практичне значення одержаних результатів. У магістерській роботі, що має теорети-
чне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або ре-
комендації щодо їх використання, а в магістерської роботи, що має прикладне значення, — ві-
домості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх викорис-
тання. 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 зазна-
ченням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних 
документів, якщо впровадження результатів здійснено.  

Особистий внесок здобувача. У випадку використання в магістерській роботі ідей або 
розробок, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, здобувач 
повинен відзначити цей факт у магістерській роботі та в авторефераті з обов’язковим зазначен-
ням конкретного особистого внеску в ці праці або розробки.  

Апробація результатів дисертації. Вказується, на яких наукових з’ їздах, конференціях, 
симпозіумах, нарадах оприлюднені результати досліджень, що включені до дисертації. 

Публікації. Вказують, у яких монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках нау-
кових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати ро-
боти. 

Основна частина. Основна частина магістерської роботи складається з розділів, підроз-
ділів, пунктів, підпунктів. Пункти і підпункти створюють за умов необхідності. Кожний розділ 
починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з 
коротким описом обраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У 
кінці кожного розділу обов’язково формулюють висновки із стислим викладенням наведених у 
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розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від дру-
горядних подробиць.  

У розділах основної частини подають: 

- теоретичні та методологічні аспекти проблеми, що досліджується, включаючи огляд 
літератури за темою, узагальнення з огляду на мету та задачі роботи та формулювання гіпотез; 

- виклад методологічних основ, на яких ґрунтується робота, та обраних методів; побу-
дову моделі явища, що досліджується; її емпіричний аналіз та інтерпретацію отриманих резуль-
татів; 

- розробку пропозицій теоретичного (принципи, підходи) та інструментального харак-
теру (інструменти, заходи, методи, процедури, алгоритми тощо) щодо вирішення поставленої 
проблеми. 

У першому розділі викладаються основні теоретичні і методологічні положення теми, 
проблемні питання, дискусійні та невирішені аспекти теми, визначається власне ставлення сту-
дента до них.  

Характеризуючи рівень наукової розробки досліджуваної теми, не можна обмежуватись 
тільки переліком назв використаної літератури. Необхідно дати її змістовний узагальнений ана-
ліз, показати ступінь розкриття обраної теми, вказати на найбільш принципові положення, з 
якими автор не може погодитись. В огляді літератури слід відобразити різні погляди з питання, 
що вивчається, з тим, щоб більш чітко визначити позицію самого пошукувача.  

Якщо досліджується проблема, яка вже досить розроблена у вітчизняній і зарубіжній на-
уковій літературі, необхідно переконливо обґрунтувати, чому вона все ж потребує подальшого 
вивчення. Якщо ж вибрана для аналізу тема абсолютно нова, в роботі потрібно навести 
роз’яснення щодо того, чому вона заслуговує на увагу.  

В огляді літератури магістрант окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю 
проблемою. Стисло і критично висвітлюючи роботи попередників, магістрант повинен назвати 
ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. 
Рекомендується закінчити огляд літератури коротким резюме стосовно необхідності проведення 
досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % 
обсягу основної частини роботи.  

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку дослідження, наводять ос-
нови методології і порівняльну оцінку методів вирішення завдань, розробляють методику про-
ведення дослідження. Тут же представляється якісна модель досліджуваного явища та прово-
диться її емпіричний аналіз. Результати аналізу (перевірки гіпотези) інтерпретуються і роблять-
ся висновки щодо можливостей та напрямків вирішення проблеми. При цьому здобувач пови-
нен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних 
результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизня-
них і закордонних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, 
які зумовлюють необхідність припинення подальших досліджень. 

У третьому розділі представляється розробка пропозицій щодо вирішення проблеми, які 
прямо випливають з результатів виконання попередніх етапів дослідження. Пропозиції мають 
носити конкретний зміст і охоплювати теоретичні аспекти (принципи, підходи, напрямки) та 
практичні рекомендації (інструменти, заходи, методи, процедури, алгоритми тощо). рекоменду-
ється завершувати дослідження розрахунковим обґрунтуванням переваг запропонованих в ре-
зультаті дослідження ідей або дій. 

Умовою написання кожного з розділів магістерської роботи є глибоке осмислення пред-
мета дослідження, оволодіння матеріалом і методом його самостійного, логічно-послідовного 
викладу. Студенту належить продемонструвати володіння аналітичним мисленням, яке допома-



 
38

гає йому визначити причинно-наслідкові зв’язки процесів і тенденцій. Роботі мають бути при-
таманні логічність, доказовість, аргументованість, самостійний пошук істинної у різноманітно-
сті версій, концепцій, поглядів, власні висновки, узагальнення і оцінки, які надають їй найбіль-
шу переконливість, достовірність та практичне значення.  

Кожен з розділів має бути відносно самостійним дослідженням одного із суттєвих пи-
тань, аспектів теми магістерської роботи. Водночас викладення матеріалу кожного з наступних 
розділів має логічно продовжувати попередній, «працювати» на розкриття теми магістерської 
роботи в цілому. Не слід у процесі написання роботи відхилятися від теми, втрачати логічну лі-
нію, зосереджуватися на вторинних питаннях, які не дають уявлення про суть проблеми, що ро-
зглядається.  

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.  

Висновки – це стислий зміст найважливіших результатів, отриманих автором у магістер-
ській роботі.  

У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в 
роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення 
для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практич-
ного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан 
питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в магістерській роботі 
наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями.  

У висновках та пропозиціях автор роботи у концентрованому вигляді підбиває теоретичні 
і практичні підсумки виконаної роботи, вказує на можливості практичного застосування резуль-
татів дослідження і в разі потреби визначає перспективи подальшого дослідження проблеми.  

Заключні висновки не повинні дублювати висновки окремих розділів, вони мають бути 
більш всеохоплюючими, цілісними, узагальнювати результати досліджуваної теми, відображати 
те нове, суттєве, що саме виноситься на обговорення і оцінку у процесі публічного захисту ро-
боти.  

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих резуль-
татів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.  

Список використаної літератури містить бібліографічні описи використаних джерел і 
розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 
твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-
яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, 
вставок пропущених відомостей.  

Додатки. До них доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти 
сприйняття магістерського дослідження: 

– проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; 

– таблиці допоміжних цифрових даних; 

– протоколи і акти, впровадження, розрахунки економічного ефекту; 

– інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроб-
лені в процесі виконання магістерської роботи; 

– ілюстрації допоміжного характеру.  

 

 

 


