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ВСТУП 
Методичні рекомендації розроблені для студентів спеціальності "Філосо-

фія" та викладачів, які викладають фахові дисципліни освітно-кваліфікаційного 

рівня «магістр» і керують написанням магістерських робіт. 

Метою рекомендацій є надання студентам необхідної методичної допомо-

ги в організації раціональної та ефективної роботи по підготовці до складання 

державного іспиту, а також відбору матеріалів, написанню і захисту магістер-

ської роботи. 

Магістерська робота є останньою кваліфікаційною роботою, якою завершу-

ється навчальний процес у вищому навчальному закладі.  

Навчальний процес у вищих навчальних закладах – це система організа-

ційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на пев-

ному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандар-

тів освіти. Навчальний процес організуються з урахуванням можливостей су-

часних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування 

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 

наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвит-

ку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управ-

ління та організації праці в умовах ринкової економіки. 

Магістр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особистості, 

яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула базову вищу 

освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних за-

вдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної 

діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної 

діяльності. 

Вища освіта — рівень освіти, який здобувається особою у вищому на-

вчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого 

процесу засвоєння змісту навчання, який завершується здобуттям певної квалі-

фікації за підсумками державної атестації. 

Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади — 

встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам 

стандартів вищої освіти по закінченні навчання за напрямом, спеціальністю. 

Глибоке ознайомлення з науковою літературою, вміння застосовувати на-

буті теоретичні знання та практичні навики, аналізувати, інтерпретувати мате-

ріал, застосовувати сучасні комп'ютерні технології - чинники, які визначають 

рівень і якість підготовки магістра в галузі філософії. 

Методичні рекомендації окреслюють коло питань щодо складання ком-

плексного державного іспиту, а також визначають методи та завдання магістер-

ських робіт, поради щодо вибору теми, аналізу літератури; проведення дослі-

дження, узагальнення та викладення матеріалу, вимоги щодо змісту, обсягу та 

оформлення робіт, підготовки їх до захисту перед Державною екзаменаційною 

комісією. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ  ЩОДО ПІДГОТОВКИ  

ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 
 

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Навчальний процес у вищих навчальних закладах – це система організа-

ційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на пев-

ному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандар-

тів освіти. 

Навчальний процес організовується з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 

знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціа-

льно-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та 

організації праці в умовах ринкової економіки. 

Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами 

вищого навчального закладу (факультетами, кафедрами, відділеннями тощо). 

Студент — особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого 

навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, 

дистанційною формами  

За відповідність рівня підготовки студента до вимог державних стандар-

тів освіти відповідає керівник навчального структурного підрозділу (факульте-

ту, відділення, кафедри тощо). 

За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент. 

Державна атестація студента здійснюється державною атестаційною 

(кваліфікаційною) комісією (далі – державна комісія) після завершення навчан-

ня на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні з метою встановлення фак-

тичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам осві-

тньої (кваліфікаційної) характеристики. 

Державний іспит проводиться як комплексна перевірка знань студентів 

з дисциплін, передбачених навчальним планом. 

До складання державних іспитів допускаються студенти, які виконали всі 

вимоги навчального плану, пройшли і захистили виробничу та педагогічну 

практику практику, подали в установлений термін магістерську роботу,  пози-

тивні відгуки та рецензії на неї. 

Мова роботи державної комісії -  українська. 

Успішне складання державного іспиту є підставою для присвоєння випу-

скнику Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) кваліфікації відповідно до 

чинного «Переліку кваліфікацій», розробленого Міністерством освіти і науки 

України та видання йому державного документа про вищу освіту. 
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1.2.ВИМОГИ ДО РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ 

1. Державна комісія створюється як єдина для денної (стаціонарної), вечі-

рньої, заочної (дистанційної) форм навчання та екстернату з кожної спеціально-

сті.  

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку 

випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня 

(кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опра-

цьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки 

спеціалістів у вищому навчальному закладі. Державна комісія організовується 

щорічно і діє протягом календарного року.  

2. До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії приз-

начається міністерствами, відомствами, яким підпорядкований вищий навчаль-

ний заклад, на пропозицію ректора (директора) вищого навчального закладу з 

числа провідних спеціалістів виробництва або вчених. До складу державної ко-

місії входять: ректор (директор) вищого навчального закладу або проректор 

(заступник директора) з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або 

його заступник (завідувач відділення або його заступник), завідувачі кафедр, 

професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр (відділень), провідні спе-

ціалісти виробництва та працівники науково-дослідних інститутів. 

До участі в роботі державної комісії як іспитатори можуть залучатися  

професори і доценти (викладачі) відповідних кафедр (предметних або циклових 

комісій), якщо в складі комісії немає представників цих кафедр (предметних 

або циклових комісій). У цьому випадку вони користуються правами членів 

комісії. 

3. Робота державних комісій проводиться у терміни, передбачені навча-

льними планами вищого навчального закладу. Графік роботи комісії затвер-

джується ректором вищого навчального закладу. 

Розклад роботи державної комісії, узгоджений з головою комісії, затвер-

джується проректором (заступником директора) з навчальної роботи на підставі 

подання декана факультету (завідувача відділення) і доводиться до загального 

відома не пізніше, як за місяць до початку складання державних іспитів або за-

хисту дипломних проектів (робіт). 

4. У державних комісіях студенти, які закінчують вищий навчальний за-

клад, складають державні іспити та захищають кваліфікаційні роботи. 

До складання державних іспитів та до захисту магістерських робіт допус-

каються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студен-

тів, допущених до складання державних іспитів або до захисту дипломних про-

ектів (робіт), подаються в державну комісію деканом Історико-філософського 

факультету. 

Державній комісії перед початком державних іспитів заступником декана 

Історико-філософського факультету  подається зведена відомість про виконан-

ня студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних 

дисциплін, курсових проектів і робіт, практик. 
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1.3. ПРОЦЕС СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

 

1.3.1.Підготовка студентів до складання державного іспиту 

 

1. Державні іспити проводяться за білетами, складеними у повній відпо-

відності до навчальних програм за методикою, визначеною вищим навчальним 

закладом.  

2. Під час підготовки до державного іспиту студент використовує  зако-

нодавчі та нормативні джерела щодо запропонованих питань, а також основну 

навчальну та науково-методичну літературу з дисциплін професійно-

практичного спрямування . 

 

1.3.2. Процедура складання державного іспиту 

 

1. Складання державних іспитів відбувається на відкритому засіданні 

державної екзаменаційної комісії та регламентується «Положенням про органі-

зацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».  

Процедура захисту включає: 

- підготовку студента по запропонованих питаннях; 

- відповідь студента; 

- запитання членів державної комісії до студента. 

Час підготовки до виступу на державному іспиті – 30 хвилин. 

До виступу щодо запропонованих питань студент готує стислу доповідь, 

в якій слід коротко викласти основні положення щодо запропонованих питань. 

Регламент доповіді - 10-15 хвилин. 

Виступ студента та питання членів державної комісії фіксуються у прото-

колі ДЕК 

3. Тривалість державних іспитів не повинна перевищувати 6 академічних 

годин на день. 

4. Результати захисту дипломного проекту (роботи) та складання держав-

них іспитів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадові-

льно". 

5. Результати складання державних іспитів, оголошуються у цей же день 

після оформлення протоколів засідання державної комісії. 

6. Студенту, який склав державні іспити відповідно до вимог освітньо-

професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється 

відповідно освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про 

освіту (кваліфікацію). 

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 

75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбаче-

них навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних за-

вдань – оцінки "добре", склав державні іспити з оцінками "відмінно", а також 

виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією 

кафедри, видається документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою. 
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Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні 

державного іспиту, а також про присвоєння студенту-випускнику відповідного 

освітнього рівня (кваліфікації) та видання йому державного документа про 

освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні 

відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі 

брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирі-

шальним.  

Всі засідання державної комісії протоколюються. У протоколи вносяться 

оцінки, одержані на державних іспитах, записуються питання, що ставились, 

особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень (кваліфіка-

ція), а також, який державний документ про освіту (кваліфікацію) (з відзнакою 

чи без відзнаки) видається студенту-випускнику, що закінчив вищий навчаль-

ний заклад. 

Протоколи підписують голова та члени державної комісії, які брали 

участь у засіданні. Книга протоколів зберігається у вищому навчальному закла-

ді. 

Після закінчення роботи державної комісії голова комісії складає звіт і 

подає його ректору вищого навчального закладу. У звіті голови державної ко-

місії відображується аналіз рівня підготовки випускників, характеристика знань 

студентів, виявлених на державних іспитах, недоліки в підготовці з окремих 

дисциплін, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу. Звіт 

голови державної комісії обговорюється на засіданні вченої ради Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

1.3.3. Процедура повторного складання державного іспиту 
 

1. Студент, який при складанні державного іспиту отримав незадовільну 

оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається акаде-

мічна довідка. 

2. Студент, який не склав державного іспиту, допускається до повторного 

складання державних іспитів протягом трьох років після закінчення вищого 

навчального закладу. Перелік дисциплін, що виносяться на державні іспити, 

для осіб, котрі не склали ці іспити, визначається навчальним планом, який діяв 

в рік закінчення студентом теоретичного курсу. 

3. Студентам, які не складали комплексного державного іспиту з поваж-

ної причини (документально підтвердженої), ректором вищого навчального за-

кладу може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи 

державної комісії із складанням державних іспитів чи захисту дипломних прое-

ктів (робіт) відповідно, але не більше, ніж на один рік. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ  

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

2. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Магістерська робота - це кваліфікаційне навчально-наукове досліджен-

ня студента, яке виконується на завершальному етапі навчання студента у ви-

щому закладі освіти. Магістерська робота - це самостійна творча робота, яка ві-

дображає рівень теоретичних знань і практичних навичок випускника, його зда-

тність до наукової та викладацької діяльності діяльності. 

Успішний захист дипломної роботи є підставою для присвоєння випуск-

нику Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) кваліфікації відповідно до 

чинного «Переліку кваліфікацій», розробленого Міністерством освіти і науки 

України та видання йому державного документа про вищу освіту. 

Основними завданнями виконання  магістерської роботи є: 

- Закріплення та поглиблення теоретичних знань та набуття умінь 

самостійного вирішення конкретних завдань галузі; 

- Розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналізувати 

літературу з теми, оволодіння методикою досліджень узагальнень та логічного 

викладу матеріалу; 

- Здатність до використання методів інформаційно-аналітичного дос-

лідження. 

В магістерській роботі студент повинен:  

- Показати якісний теоретичний рівень щодо комплексного аналізу 

обраної наукової проблеми, здатність до критичного осмислення різних науко-

вих підходів щодо означеної проблеми. 

- Обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану 

розвитку науки, практичним завданням галузі. 

- Уміти критично аналізувати дисертаційні дослідження, монографі-

чні та періодичні видання з теми, узагальнювати матеріали діяльності підпри-

ємств і організацій, робити аналітичні висновки і пропозиції. 

- Дати характеристику історії досліджуваної проблеми. 

- Показати уміння та навички в проведенні експерименту та прогнос-

тичного аналізу. 

- Уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи 

оцінки економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів, лаконіч-

ності формулювати висновки і аргументації, обґрунтувати практичні рекомен-

дації виробництву. 

Загальними вимогами до  магістерської роботи є: 

 цільова спрямованість; 

 чітка побудова; 

 логічна послідовність викладу матеріалу; 

 глибина дослідження і повнота висвітлення питань; 

 переконливість аргументацій; 

 стислість і точність формулювань; 
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 конкретність викладу результатів роботи; 

 доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій; 

 грамотне оформлення. 

При написанні магістерської роботи студент повинен обов'язково посила-

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

У тексті магістерської роботи необхідно стисло, логічно і аргументовано 

викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів та бездоказо-

вих тверджень. 

Магістерська робота повинна бути виконана державною (українською) 

мовою. До захисту магістерських робіт допускаються студенти, які виконали 

всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили педагогічну та виробничу 

практику, подали в установлений термін магістерську роботу, позитивний від-

гук наукового керівника та рецензію від провідної організації (за профілем 

практичної спрямованості магістерської роботи). 

 

2.2. СКЛАД ТА СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Текст магістерської  роботи  має  містити: 

 Титульний аркуш; 

 Зміст; 

 Перелік умовних позначень (при необхідності); 

 Вступ; 

 Основну частину; 

 Загальні висновки; 

 Список використаних джерел; 

 Додатки (при необхідності). 

Текст магістерської роботи переплітається у палітуру. На звороті палітури 

вклеюється конверт, в який вкладається CD-RW диск з останньою електронною 

версією магістерської роботи (одним файлом, у заголовку автор та назва) та 

презентацією до магістерського дослідження. На диску вказується прізвище ав-

тора та рік захисту.  

Титульна сторінка магістерського дослідження підписується автором, науковим 

керівником, науковим консультантом з охорони праці і завідувачем кафедри 

філософії. 

 

До магістерської роботи (у окремій гнучкій папці) додаються: 

- Автореферат на магістерське дослідження; 

- Відгук наукового керівника (за зразком); 

- Рецензія від провідної організації (за профілем практичного спрямування 

магістерського дослідження). У випадку, коли тема магістерського дослі-

дження є теоретичною, рецензію може надати кандидат або доктор наук з 

профілю теоретичного спрямування роботи. 

- Завдання до магістерського дослідження (підписані науковим керівни-

ком). 
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2.3.ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

2.3.1. Титульний аркуш магістерської роботи 

Титульний аркуш магістерської роботи містить (Додаток Б ): 

- найменування вищого навчального закладу, де виконана магістерська робо-

та; 

- назва магістерської  роботи; індекс УДК; 

- прізвище, ім'я, по батькові автора; група, курс, спеціальність;  

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

ника і  консультанта з охорони праці; 

- місто і рік.  

 

2.3.2. Зміст 

Зміст подають на початку наукової роботи. Він містить найменування та 

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

мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 

додатків, списку використаної літератури тощо.  

 

2.3.3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і те-

рмінів (за необхідності).  

Якщо в науковій роботі вжита специфічна термінологія, а також викорис-

тано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік 

може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед всту-

пом.  

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наво-

дять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.  

Не варто створювати власних скорочень, якщо в цьому немає необхіднос-

ті, а також вказувати ті скорочення, що не є визначальними для розкриття зміс-

ту магістерського дослідження. 

 

2.3.4. Вступ 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, дається характерис-

тика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета магістерської 

роботи й завдання, вказується предмет та об'єкт дослідження, визначаються ме-

тоди дослідження, його теоретичне та практичне значення. У вступі варто вка-

зати апробацію дослідження, структуру роботи та перелік ключових термінів.  

Рекомендований обсяг вступу - 2, 5 - 3 сторінки тексту.  

Загальну характеристику магістерської роботи подають в рекомендованій 

ниже послідовності. 

Актуальність теми дослідження: Шляхом критичного аналізу та порів-

няння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) стисло і конк-

ретно обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповід-

ної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. Визначення ак-

туальності дослідження - це авторська праця магістра, тому посилання на цита-

ти не наводять!  
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Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Рекомендова-

ний обсяг – 1 - 1, 2 сторінки тексту. 

Мета і завдання дослідження: Формулюють мету роботи та завдання, 

які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета розкриває 

зміст тематики дослідження, і має бути логічно взаємопов’язаною з темою ма-

гістерської роботи. 

Для досягнення поставленої мети дослідження студент визначає послідо-

вне виконання відповідних завдань, як: 

- обґрунтування теоретичних засад дослідження; 

- аналіз історичних аспектів розвитку проблемного питання наукового дослі-

дження; 

- обґрунтування системи заходів щодо вирішення проблеми; 

- визначення подальших перспектив розвитку досліджуваного питання;  

- розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання ре-

зультатів дослідження в практиці відповідних установ і організацій. 

- характеристика питання охорони праці в контексті досліджуваної проблеми. 

Завдання дослідження будуються у відповідній логічній послідовності 

відповідно до змісту магістерської роботи. Рекомендована кількість завдань для 

магістерської роботи – шість. 

Об’єкт, предмет дослідження: 

Об 'єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах 

об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідно-

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

яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магіст-

ра, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської роботи, визначе-

ної на титульному аркуші як її назва. 

Методи дослідження: Подають перелік використаних методів дослі-

дження для досягнення поставленої в роботі мети. 

Метод теоретичного дослідження - це сукупність прийомів та операцій, 

при допомозі і через яких здійснюється та чи інша конкретна практична або те-

оретична діяльність.  У магістерській роботі необхідно детально розписати, де, 

на якому етапі наукового дослідження використовувався той чи ін.ший науко-

вий метод. Перераховувати методи треба не відірвано від змісту роботи, а коро-

тко та змістовно. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності 

вибору саме цих методів. Рекомендований обсяг - 0, 5 сторінки тексту. 

Теоретичне значення магістерського дослідження полягає у можливо-

сті її подальшого використання як теоретичної основи для комплексних науко-

вих досліджень у означеній галузі. 

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

мості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо 

їх використання, а в магістерській роботі, що має прикладне значення —- відо-

мості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації що-

до їх використання. 
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Апробація результатів магістерської роботи 

Вказується, на яких наукових  конференціях оприлюднено результати до-

сліджень, викладених у магістерській роботі. 

Структура роботи містить кількість розділів, підрозділів роботи, її зага-

льний кількісний обсяг; кількість позицій списку використаних джерел, кіль-

кість додатків та обсяг сторінок, на яких вони вміщені. 

Ключові терміни подаються в лапках через кому без подальшого визна-

чення (6- 8 одиниць). 

 

 

2.3.5. Основна частина 
Основна частина магістерської роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному те-

ксту кожного розділу передує передмова з коротким описом вибраного напряму 

й обгрунтуванням застосованих методів досліджень та вказівкою ключових те-

рмінів. Основна частина роботи повинна мати чітку логічну структуру і, як 

правило, поділяється на 3-4 розділи. Кожний розділ починають з нової сторін-

ки. Перший, зазвичай, присвячується теоретико-методологічним аспектам дос-

ліджуваної теми. Обов’язковою складовою першого розділу є аналітичний 

огляд літератури, в якому студент окреслює основні етапи розвитку наукової 

думки за своєю проблемою. Огляд літератури варто розпочати із законодавчих 

та нормативних джерел, що регулюють діяльність в обраній студентом для дос-

лідження галузі. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач 

повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити 

своє місце у розв'язанні проблеми. Кожне анотоване джерело повинне містити 

посилання на відповідну позицію в списку використаних джерел (за зразком – 

[1], [7], [15] тощо.).  Кожне магістерське дослідження має містити посилання на 

автореферати і дисертації українських (в ідеалі - і зарубіжних авторів) з означе-

ної проблеми, а також статті у наукових виданнях. Бажано закінчити цей розділ 

коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. 

Анотований огляд літератури повинен містити аналіз не менше половини дже-

рел, представлених у списку літератури. 

Другий розділ  присвячується аналізу стану об'єкту дослідження, третій 

розділ (в ідеалі) повинен містити практичні аспекти реалізації досліджуваної 

теоретичної проблеми, рекомендації та пропозиції щодо її вирішення та перс-

пективи подальших досліджень. Четвертий розділ дослідження містить законо-

давчо-нормативні та методичні рекомендації щодо охорони праці (). 

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній 

автором.  Усі розділи повинні бути логічно пов'язані між собою. На початку 

кожного підрозділу магістр зазначає конкретне завдання, яке потребує подаль-

шого розгляду, вказує дослідників, чиї праці стали основою для наукового ана-

лізу. У тексті роботи обов’язково має бути представлений аналіз різних позицій 

дослідників, визначені найбільш проблематичні дискутивні питання, зазначе-

ний авторський підхід до означеної проблеми. При визначенні понятійного апа-

рату дослідження бажано використовувати трактування термінів, представлене 
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у законодавчій та нормативній базі щодо даної галузі знань, а також у енцикло-

педичних та довідкових виданнях. У кінці підрозділу зазначаються короткі ви-

сновки із досліджуваного теоретичного матеріалу (1 абзац, 0,3 - 0, 5 сторінки). 

У кінці кожного розділу формулюють Висновки до розділу зі стислим ви-

кладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу 

вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. Висновки мають бу-

ти чіткі, змістовні, логічні, відповідати завданням, поставленим на початку роз-

ділу, нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матері-

алу як результату проведеного дослідження. Висновки до розділу розпочина-

ють з окремої сторінки, курсивом, 3 - 4 марковані абзаци; загальний обсяг - 1 

сторінка тексту. 

 

2.3.6. Висновки 
Заключна частина роботи - висновки - це коротке резюме з усього змісту 

магістерської роботи, де викладають найбільш важливі наукові та практичні ре-

зультати, що отримані в процесі роботи над обраною темою, та формулюють 

рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результа-

тів. Вони починаються з визначення актуальності наукової задачі або проблеми, 

за вирішення якої студент претендує на отримання освітно-кваліфікаційного рі-

вня магістра (1 абзац, 0,25 стор.). Висновки логічно пов’язані із завданнями до-

слідження і мають відповідну до завдань нумерацію. Кожна позиція висновків - 

1 логічно взаємопов’язаний абзац обсягом до 0, 5 стор. без подальших маркова-

них ділень. Обсяг заключної частини – 2,5-3 сторінки.  

 

 2.3.7. Список використаних джерел   
Список використаних джерел (Додаток Г) слід розміщувати в такому по-

рядку: законодавча, нормативна база дослідження, далі - всі текстові та елект-

ронні джерела за алфавітом. Бібліографічний опис джерел складають відповід-

но до чинних стандартів з бібліотечної справи. 

  

2.3.8. Додатки 
Першу позицію в Додатках займає Термінологічний словник з визна-

ченням основних термінів (до 30-ти). Визначення термінів подаються відповід-

но до законодавчих та нормативних джерел з означеної галузі. 

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, не-

обхідний для повноти сприйняття наукової роботи: таблиці допоміжних цифро-

вих даних; схеми чи ілюстрації допоміжного характеру.  

На всі таблиці, схеми чи нормативні документи, зазначені у Додатках, мають 

бути посилання на джерела: Цитовано за: [7, С.15]. Якщо схеми чи таблиці, 

представлені у Додатках, є авторськими, необхідно зазначити: [складено авто-

ром]. 
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2. 4. ВИМОГИ ДО АВТОРЕФЕРАТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

2.4.1.Загальні вимоги до автореферату 
Написання автореферату — заключний етап виконання магістерської ро-

боти перед поданням її до захисту. Призначення автореферату —  ознайомлен-

ня комісії по захисту магістерських робіт з методикою дослідження, фактични-

ми результатами й основними висновками. Автореферат друкують державною 

(українською ) мовою.  

Автореферат має досить ґрунтовно розкривати зміст магістерської робо-

ти, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої не-

має в магістерській роботі. 

 

2.4.2. Структура автореферату 

Структурно автореферат складається із загальної характеристики ро-

боти, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за 

темою магістерської роботи  й анотацій українською, російською та англій-

ською мовами. 

Загальна характеристика роботи, що подається в авторефераті, має ві-

дповідати наведеним у вступі до магістерської роботи її кваліфікаційним озна-

кам. Недоцільно використовувати рубрики, не рекомендовані у вимогах до змі-

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

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

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

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

також обсяг, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кіль-

кості), список використаних літературних джерел (із зазначенням кількості на-

йменувань). Вступ до магістерського дослідження має бути ідентичний вступу 

у його рефераті. 

Якщо вступна частина автореферату дає змогу скласти лише загальне 

враження про магістерську роботу, то основна частина, яка і є власне рефера-

тивною, дає більш повне уявлення про її зміст і побудову. В основній частині 

стисло викладається сутність магістерської роботи за розділами, вона має дати 

повне і переконливе уявлення про виконану роботу. 

У цій частині автореферату важливо показати, як були отримані результа-

ти, продемонструвати хід дослідження, викласти сутність використаних мето-

дів, описати основні етапи дослідження,  висновки та кінцеві результати. 

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи, яка 

повинна відповідати загальним висновкам магістерської роботи. Вони почина-

ються з формулювання наукової задачі або проблеми, за вирішення якої сту-

дент претендує на отримання освітно-кваліфікаційного рівня магістра. 

Сформульоване наукове завдання або проблема тісно пов'язується з на-

звою магістерської роботи, метою роботи й основними науковими положення-

ми, що захищаються у магістерській роботі. Зазвичай формулювання почина-

ється так: «У магістерській роботі наведене теоретичне узагальнення і нове ви-

рішення наукової задачі (або наукової проблеми), що виявляється в... ». Далі 
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треба вказати, якою саме є наукова задача або проблема, як вона вирішена і для 

чого в кінцевому розумінні (прикладному плані) вона призначена. 

Після формулювання вирішеної наукової задачі чи проблеми у висновках 

викладають головні наукові та практичні результати роботи. Вони тісно пов'я-

зані із завданнями дослідження, викладеними у вступі до магістерської роботи. 

Кожен висновок роботи треба формулювати чітко, конкретно (однознач-

но). Формулювання віддзеркалює суть і новизну зробленого.  

Суть автореферату полягає у точній відповідності змістові магістерської 

роботи, а його зміст дає повне уявлення про наукову цінність і практичну зна-

чущість магістерської роботи. 

Список опублікованих праць за темою магістерської роботи (за їх наявно-

сті) подають відповідно до вимог міждержавного стандарту з обов'язковим на-

веденням назв праць. 

  

2.4.3. Анотації 
На останніх сторінках автореферату розміщують анотації українською, 

російською та англійською мовами — обсягом до 0,5 сторінки машинописного 

тексту (до 1200 друкованих знаків) — ідентичного змісту інформація про осно-

вні ідеї та висновки магістерської роботи. 

 

Анотації складаються за формою, яка має такий зміст: 
Прізвище та ініціали магістра; назва магістерської роботи; установа, де 

відбудеться захист; місто, рік; 

Основні ідеї, результати та висновки магістерської роботи.  

Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Нале-

жить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових доку-

ментів, уникати складних граматичних зворотів.  Необхідно використовувати 

стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів. 

Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Клю-

човим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, 

яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукуп-

ність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст 

наукової праці. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою во-

сьми. 

 

 

2.4.4. Оформлення автореферату  
За обсягом автореферат містить 12 сторінок машинописного тексту, 

(Times New Roman,14 кегль, одинарний інтервал) 

На лицьовій стороні обкладинки автореферату подаються (Додаток Д):  

- назва вищого навчального закладу;  

- індекс УДК; 

- прізвище, ім'я, по батькові студента;  

- назва магістерської роботи;  

- шифр і найменування спеціальності;  
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- підзаголовок «Автореферат магістерської роботи на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра з філософії»;  

- місто, рік. 

На зворотному боці обкладинки автореферату вказується (Додаток Е): 

- організаційна структура ВНЗ, в якій виконане магістерське дослідження;  

- науковий ступінь, вчене звання, прізвище й ініціали наукового керівника, 

його місце роботи та посада; 

-  науковий ступінь, вчене звання, прізвище й ініціали наукового консуль-

танта з охорони праці, його місце роботи та посада;  

- науковий ступінь, вчене звання, прізвище й ініціали рецензента, його міс-

це роботи та посаду; 

-  дата, час проведення захисту. 

Номери сторінок проставляються у правому верхньому кутку сторінки.  

 

 

2. 5. ЕТАПИ РОБОТИ НАД МАГІСТЕРСЬКОЮ РОБОТОЮ  

Весь процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи: 

 підготовчий; 

 етап роботи над змістом; 

 заключний етап.  

Підготовчий етап розпочинається з вибору теми магістерської роботи, її 

осмислення та обґрунтування актуальності. Студенту надається право обрати 

тему магістерської роботи, визначену кафедрою філософії, або запропонувати 

свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Вибір теми студент здійснює з 

науковим керівником, враховуючи особисті попередні напрацювання, зацікав-

леність певною проблемою та можливістю підбору практичного матеріалу ро-

боти фірм, підприємства, організації галузі.  

Студент має право на самостійний вибір теми. Він повинен написати зая-

ву на ім'я завідувача кафедри (Додаток Ж), в якій обґрунтовує вибір теми, фор-

мулює назву, і вказує ПІП наукового керівника роботи. Без узгодження з випу-

скаючою кафедрою тему магістерської роботи обирати не дозволяється.  

Підхід до вибору теми повинен бути творчим і охоплювати актуальну 

проблематику сьогодення, ґрунтуватися на раніше виконаних дослідженнях, які 

знайшли відображення в курсових роботах, рефератах та доповідях на наукових 

студентських конференціях.  

При виборі теми студентам необхідно врахувати наявність власних роз-

робок з обраної проблемі, актуальності її для спеціальності „Філософія‖, мож-

ливість отримання і опрацювання відповідного практичного матеріалу. Обра-

ні теми магістерських робіт за погодженням кафедри остаточно затверджують-

ся наказом по ВНЗ.  

У випадку необхідності зміни чи уточнення теми магістерського дослі-

дження, затвердженого наказом по ВНЗ, студентом пишеться заява на ім’я про-

фільного проректора університету з відповідним погодженням завідувача кафе-

дри філософії та декана історико-філософського факультету. Термін написання 

заяви - не пізніше, ніж за 2 місяці до захисту. 
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Схема написання та оформлення магістерської роботи: 

 

 
В процесі виконання магістерської роботи студент дотримується графіку 

консультацій, узгоджених з науковим керівником, затверджених завідувачем 

кафедри філософії та викладених у завданнях на магістерську роботу (Дода-

ток З). 

Зброшурована у твердій палітурі магістерська робота та її електронна ве-

рсія подаються студентом завідувачу випускаючої кафедри, який приймає оста-

точне рішення щодо її допуску до захисту в Державній комісії з захисту магіс-

терських робіт, про що робить відповідну позначку (ставить підпис біля висно-

вку комісії з попереднього захисту).  

Після одержання допуску до захисту студент отримує на випускаючій ка-

федрі направлення на зовнішнє рецензування.  

Зовнішній рецензент - провідний спеціаліст галузі або науковець - рете-

льно ознайомлюється з магістерською роботою та складає рецензію. 

Відгук наукового керівника, зовнішню рецензію, реферат студент подає в 

окремій папці разом зі зброшурованою магістерською роботою.  

З’ясування об’єкта, предмета, завдань 
дослідження 

Складання плану роботи та узгоджен-
ня його з керівником 

Виявлення підбір та вивчення літера-
тури з теми 

Формулювання висновків 

Написання вступу та огляду викорис-
таних джерел 

Літературне редагування 

Викладення тексту роботи відповідно 
до її структури 

Вибір теми та її обґрунтування 
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2. 6. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ РОБОТИ 

Для керівництва магістерською роботою за студентом закріплюється нау-

ковий керівник. Керівниками магістерських робіт призначаються професори 

кафедри філософії Університету.  

У процесі підготовки магістерської роботи студенти можуть консультува-

тися з викладачами інших кафедр ВНЗ, вченими інших навчальних і науково-

дослідних установ, провідними спеціалістами різних галузей. При наявності 

офіційного консультанта, призначеного випускаючою кафедрою, титульний 

аркуш магістерської роботи повинен містити дані про звання, місце роботи, 

посаду консультанта та його підпис.  

Основні функції наукового керівника: 

- Допомога студенту в остаточному виборі і формулюванні теми ма-

гістерської роботи, розробці її концепції і структури; 

- Поради щодо вибору літератури, спеціальних джерел, обробки та 

використанню матеріалів; 

- Консультації щодо змісту магістерської роботи; 

- Контроль за своєчасним виконанням магістерської роботи.  

- Написання відгуку про магістерську роботу 

-  

2.7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

2.7.1. Загальні вимоги 
Магістерську роботу друкують за допомогою комп'ютера з одного боку 

аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 міжрядкових інтерва-

ли. Висота шрифту 1,4 мм. Можна також використати папір форматів у межах 

від 203x288 до 210x297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату 

АЗ.  

Обсяг магістерської роботи повинен становити 100 - 110 сторінок ма-

шинописного тексту (список використаних джерел та додатки до загальної ну-

мерації не включаються.) Текст магістерської роботи необхідно друкувати, за-

лишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 

мм. верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20мм.  

Шрифт друку (Times New Roman) повинен бути чітким, стрічка - чорного 

кольору середньої жирності. Щільність тексту магістерської роботи повинна 

бути однаковою.  

Текст основної частини магістерської роботи поділяють на розділи та 

підрозділи (в ідеалі - 3 розділи (по 2 - 3 підрозділи) основного тексту, 4 розділ 

(2 підрозділи) - Охорона праці).  

Заголовки структурних частин наукової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

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

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»,«ДОДАТКИ» друкують великими літерами си-

метрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не став-
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лять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють кра-

пкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) 

з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту.  

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом по-

винна дорівнювати 2 інтервалам.  

Кожен новий розділ магістерської роботи необхідно починати з нової 

сторінки, підрозділи подають у продовження загального тексту (якщо закінчен-

ня тексту з попереднього підрозділу обіймає більш, ніж 0,7 сторінки, новий 

підрозділ доцільніше розпочати з нової сторінки). 

До загального обсягу магістерської роботи не входять додатки, список 

використаних джерел, таблиці та рисунки. Але всі сторінки зазначених елемен-

тів роботи підлягають суцільній нумерації. 

 

2.7.2. Нумерація 

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

таблиць, формул подають арабськими цифрами.  

Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який вклю-

чають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки 

не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому 

куті сторінки без крапки в кінці.  

 

2.7.3. Ілюстрації 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці, роз-

мір яких не перевищує 0,3 формату А4, можливо подавати в магістерській ро-

боті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сто-

рінці. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, 

враховують як одну сторінку і розміщують у додатках з відповідними посилан-

нями на них по тексту. Схеми, креслення чи таблиці, які не є авторськими, ма-

ють містити посилання на відповідне джерело. Наприклад: Цитовано за  [7, C. 

15]. 

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

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації, її назва 

і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Ілюстрації 

повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації.    

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрог-

рафічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації повинні бути виконані чо-

рнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.  

Фотознімки розміром меншим за формат А4 повинні бути наклеєні на 

стандартні аркуші білого паперу формату А4.  

 

2.7.4. Таблиці 
Цифровий матеріал, зазвичай, оформляється у вигляді таблиць.  

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і дру-

кують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої лі-

тери. Назву не підкреслюють.  
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Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з ма-

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

вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з по-

рядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. Ті таблиці, що не є 

авторськими, повинні містити посилання на джерело. 

 

2.7.5. Посилання 
При написанні магістерської роботи студент повинен давати посилання 

на джерела, матеріали, окремі результати з яких наводяться в магістерській ро-

боті, 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 до-

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

зміст, мову тексту, обсяг.  

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових ста-

тей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, на які дано посилання в магістерській роботі. 

Посилання в тексті магістерської роботи на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком джерел, виділивши двома квадратними дужками, зі вка-

зівкою сторінок, наприклад, «... у праці [15, С.7 ]», (варто врахувати, що поси-

лання має бути не більше, ніж на 2 сторінки). У магістерському дослідженні 

при зазначенні наукової дискусії з певного проблемного питання варто при ци-

туванні зазначати також авторів зазначених наукових позицій (напр..: «як за-

значає науковець М.Іваненко…). Цитати з одного джерела можуть послідовно 

розміщуватись не більше, ніж на 2-х сторінках. 

Посилання на ілюстрації магістерської роботи вказують порядковим но-

мером ілюстрації, наприклад, «рис. 1. 2».  

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 сло-

во «дивись», наприклад: «див. табл. 1. 3».  

 

2.7.6. Список використаних джерел 
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висно-

вків. У списку використаних джерел спочатку зазначається законодавча та нор-

мативна база дослідження (розміщення систематично-алфавітне), потім інші 

джерела у алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Елект-

ронні видання подаються у загальному алфавітному порядку з обовязковою 

вказівкою автора та назви цитованої роботи. Адреси сайтів без вказівки конкре-

тного документа не є джерелом цитування. 

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з 

вимогами міждержавного стандарту «Система стандартів з інформації, бібліо-

течної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. За-
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гальні вимоги та правила складання», введеного в дію в Україні з  01.07.2007 , 

та впровадженого в Україні як національний ідентичний стандарт ДСТУ ГОСТ 

7.59: 2003 (ИСО 5963 - 85) «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Індексування документів, загальні вимоги систематизації та 

предметизації», з обов'язковим наведенням назв праць. 

Зразки бібліографічного опису наведені у Додатку В. 

  

2.7.7. Додатки 
Додатки оформлюють як продовження наукової роботи опісля тексту.  

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен 

мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симет-

рично відносно тексту сторінки. У правому верхньому кутку рядка над заголов-

ком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика лі-

тера, що позначає додаток.  

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абет-

ки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б то-

що. Один додаток позначається як Додаток А.  

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1. 2 - другий рисунок першого роз-

ділу додатка Д); формула (А. 1) - перша формула додатка А.  

 

 

2.8. ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

2.8.1. Поняття державної атестації та її основний зміст 
Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною 

комісією після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) 

рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освіт-

ньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характе-

ристики. 

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснює державна 

екзаменаційна комісія. 

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку 

випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня 

(кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опра-

цьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної 

підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі. 

У державних комісіях студенти, які закінчують вищий навчальний 

заклад, захищають кваліфікаційні (магістерські) роботи.  

До захисту магістерських робіт допускаються студенти, які виконали всі 

вимоги навчального плану та склали комплексний державний іспит зі спеціаль-

ності. Списки студентів, допущених до захисту магістерських робіт, подаються 

в державну комісію завідувачем кафедри з погодженням із деканом факультету. 

Державній комісії перед початком захисту магістерських робіт декану Іс-

торико-філософського факультету подаються такі документи: 
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-  зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про 

отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, 

практик; 

- відгук керівника про магістерську роботу; 

- рецензія на магістерську роботу спеціаліста відповідної кваліфікації. 

Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача 

відповідної кафедри. Державній комісії можуть бути подані також інші матері-

али, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи - дру-

ковані статті за темою роботи, документи, які вказують на практичне застосу-

вання роботи, макети, зразки матеріалів, виробів тощо. Захист дипломних робіт 

проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше по-

ловини її складу при обов’язковій присутності голови комісії. 

 
 

 

2.8.2 Підготовка студентів до захисту  
До захисту студент готує стислу доповідь, в якій слід коротко викласти 

основні результати дослідження. Регламент доповіді - 15-20 хвилин (15 - ви-

ступ, 5 - відповіді на питання). На підкріплення доповіді можливо розробляти 

наочні матеріали (4-6 сторінок з найважливішими рисунками та таблицями, які 

оформлюються у вигляді плакатів або друкуються на принтері для кожного 

члена комісії;  додаються слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти то-

що).  

Відгук наукового керівника (Додаток В) магістерської роботи пишеться у 

довільній формі з урахуванням:  

- актуальності теми,  

- наукового і практичного значення роботи,  

- ступеня самостійності у виконанні магістерської роботи,  

- новизни та оригінальності використання літератури,  

- логічності,  

- аргументованості змісту,  

- відповідності професійній спрямованості випускника. 

Спеціаліст-практик відповідної кваліфікації надає рецензію на магістер-

ську роботу, в якій висвітлює в основному ті ж питання, звертає увагу на офор-

млення та окремі недоліки роботи.  

Перед захистом доцільно ретельно прочитати зовнішню рецензію, особ-

ливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і підготувати аргу-

ментовані відповіді.  

 

2.8.3. Процедура захисту  
Захист магістерської роботи відбувається на відкритому засіданні дер-

жавної екзаменаційної комісії та регламентується «Положенням про організа-

цію навчального процесу у вищих навчальних закладах».  

Процедура захисту включає: 
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- доповідь студента про зміст роботи; 

- запитання до автора; 

- оголошення відгуку наукового керівника або його виступ (для магі-

стерської роботи й рецензента); 

- відповіді студента на запитання членів ДЕК; 

- заключне слово студента; 

- рішення комісії про оцінку роботи. 

Захист магістерської роботи фіксується у протоколі ДЕК. 

У своїй доповіді студент висвітлює такі питання:  

- актуальність теми дослідження,  

- мету завдання,  

- об'єкт, предмет дослідження,  

- методи дослідження, 

- основні теоретичні положення та їх підтвердження в процесі експе-

риментального дослідження. 

 Доповідь повинна тривати до 20 хвилин Під час захисту магістерської 

роботи студент зобов'язаний дати вичерпні відповіді на всі зауваження у відгу-

ках та рецензіях, а також у виступах на захисті. 

Захист магістерської роботи фіксується у протоколі ДЕК.  

Після виступу студента оголошується відгук наукового керівника і зовні-

шня рецензія. Потім студент має відповісти на запитання членів ДЕК та прису-

тніх. 

Після закінчення процедури захисту ДЕК на закритому засіданні обгово-

рює результати захисту магістерських робіт, оцінює їх з урахуванням складання 

державних іспитів і приймає рішення про присвоєння студенту-дипломнику ві-

дповідної кваліфікації. Результати захисту дипломної роботи та складання дер-

жавних екзаменів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і 

"незадовільно". Результати захисту дипломних проектів (робіт), а також скла-

дання державних екзаменів, оголошуються у цей же день після оформлення 

протоколів засідання державної комісії. 

У разі незгоди з рішенням Державної екзаменаційної комісії щодо оголо-

шеної оцінки (при оцінці «добре» чи «задовільно») студент має право протягом 

години опісля оголошення результатів захисту подати апеляцію до ДЕК щодо 

перегляду рішення з повторним захистом магістерської роботи. Повторний за-

хист роботи здійснюється у день роботи комісії. 

 

2.8.4. Повторний захист магістерської роботи 
Студент, який при захисті магістерської роботи отримав незадовільну 

оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академі-

чна довідка. 

У випадках, коли захист магістерської роботи визнається 

незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на 

повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він 

зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою. 
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Студент, який не захистив магістерської роботи, допускається до повторного 

захисту лише один раз протягом трьох років після закінчення вищого навчаль-

ного закладу за окрему, додаткову оплату. 

Студентам, які не захищали магістерську роботу з поважної причини (до-

кументально підтвердженої), ректором вищого навчального закладу може бути 

продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії, 

але не більше, ніж на один рік. 

Захищені магістерські роботи реєструються і здаються випускаючою ка-

федрою в архів на зберігання протягом 5 років. 
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ДОДАТКИ 
ДОДАТОК А 

Питання до комплексного державного іспиту 

галузь знань 03 «Гуманітарні науки»  

спеціальність: 033 Філософія 
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ДОДАТОК Б 
Титульний аркуш магістерської роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б 

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Історико-філософський факультет 

Кафедра  філософії 

 

Допущено до захисту 

Зав. кафедри_________________ 

«__»_____________________20_р. 

 

 
УДК _____________ 

 

 

Магістерська робота 

 

  Назва магістерської роботи 
 

рівень вищої освіти:   другий (магістерський) 

галузь знань 03 «Гуманітарні науки» 

спеціальність: 033 Філософія 

 
прізвище, ім'я, по батькові 

курс, група, факультет 

___________________ 

підпис 

Науковий керівник 

прізвище, ім'я, по батькові,  

науковий ступінь, вчене звання 

__________________ 

підпис 

 

 

Київ 201_ 
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ДОДАТОК В 

Зразок написання відгуку науковим керівником 

ВІДГУК 
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ДОДАТОК Г 

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку 

 використаних джерел 

 

Законодавчі документи 

 

 Конституція України: : офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верхо-

вної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 

8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 

2006. – 124 с.  

 Господарський кодекс України : офіц.текст: за станом на 20 січня 

2007 р. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с.  

 Житлове законодавство України: станом на 20 квітня 2006 року . – 

К.: Істина, 2006. – 320 с.  

 Про вищу освіту : [закон України: офіц.текст: за станом на 19 жовт-

ня 2006 року]. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с.  

 Про державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до де-

яких законодавчих актів України : закон України від 28 грудня 2007 року 

№107-VI // Урядовий кур’єр. – 2007.– № 247. – 31 грудня. – С. 3-15. 

 Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних пос-

луг : указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий 

кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6. 

 Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам 

культури і мистецтва : розпорядження Президента України від 27 грудня 2007 

року № 321/2007-рп // Урядовий кур’єр: Орієнтир. – 2008. – 9 січня. – С. 8. 

 Про рекомендації парламентських слухань „Захист прав інтелектуа-

льної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозасто-

сування‖ : постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. № 1243-V // 

Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 45. – С. 1992-1996. 

 Про проведення перевірки діяльності фондів соціального страху-

вання : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. № 61-р // 

Урядовий кур’єр. – 2008. – 15 січня. – С. 14. 

 Щодо надання пільг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьків-

ського піклування, при вступі на навчання за освітньо-професійними програ-

мами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра : лист МОН 

України від 08.06.2007 р. № 1/9-357 // Вища освіта в України: Нормативно-

правове регулювання. – 2007. – № 3. – С.554.27-554.28. 

 Рішення про затвердження Положення про проведення конкурсів на 

право оренди майна територіальної громади м. Харкова : проект Харківської 

міської Ради // Харьковские известия . – 2007. – № 76 .– С.10. 

 

Книги 

Один автор 

Дворкін, С.В. Конспект лекцій з дисципліни „Вступ до спеціальності‖ 

(для студентів 1 курсу спеціальності 6.050100 „Економіка підприємства‖)  / С.В. 
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Дворкін; Харківська нац. академія міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 

43 с. 

 

Два автори 

Бубенко, П.Т. Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний менеджмент‖ 

(для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 

7.050107 - „Економіка підприємства‖)  / П.Т. Бубенко, С.В. Дворкін; Харківська 

нац. академія міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 74 с. 

 

Три автори 

Касимов, А.М. Промышленные отходы. Проблемы и решения. Техноло-

гии и оборудование : учеб.-метод. пособие для студентов экологических специ-

альностей / А.М. Касимов, В.Т. Семенов, А.А. Романовский; Харьковская нац. 

академия городского хозяйства. – Х.: ХНАГХ, 2007. – 410 с. 

 

Чотири автори   

Текст лекцій з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки‖ (для сту-

дентів усіх форм навчання напрямків 0906 – „Електротехніка‖ і 0922 – „Елект-

ромеханіка‖)  / Я.Б. Форкун, В.П. Самошкін, Г.В. Капустін, С.М. Юрченко; ред. 

М.З. Аляб’єв; Харківська нац. академія міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 

2007. – 70 с. 

 

П’ять і більше авторів  

Энергетические установки и окружающая среда : учеб. пособие для сту-

дентов технических вузов / В.А. Маляренко, Г.Б. Варламов, Г.Н. Любчик и др.; 

под общ. ред. В.А. Маляренко; Харьковская гос. академия городского хозяйст-

ва, Нац. технический ун-т Украины «Киевский политехнический ин-т». – Х.: 

ХГАГХ, 2002. – 398 с. 

 

 

Методичні вказівки 

 

Один автор 

Галкіна, Г.Д. Перспектива тіні в ортогональних проекціях, аксонометрії 

та перспективі : метод. вказівки для виконання завдань з нарисної геометрії 

(для студентів 1 курсу денної форми навчання) / Г.Д. Галкіна; Харківська нац. 

акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 45 с. 

Два автори 

Пасічний, В.О. Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-

графічної роботи з дисципліни „Страхування‖  / В.О. Пасічний, В.Т. Плакіда; 

Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 95 с. 

 

Три автори 

Гордієнко, Н.І. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни „Фінансовий облік‖ для студ. 3 курсу спец. 7.050106 „Об-
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лік і аудит‖  / Н.І. Гордієнко, М.Ю. Карпушенко, Л.А. Сіробаба; Харківська нац. 

акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2005. – 79 с. 

 

Чотири автори  

Програма та плани семінарських занять з курсу „Історія України‖ (для 

студ. 1 курсу всіх спец.)  / А.С. Зорик, О.Л. Рябченко, Ю.І. Стрілець, М.В. 

Яцюк; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 19 с. 

 

П’ять авторів і більше  

Архітектурне проектування громадської будівлі. Середовищний підхід : 

метод. посібник з курсу „Архітектурне проектування‖ / І.О. Бабенко, О.В. Вдо-

вицька, О.І. Зелінська та ін.; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: 

ХНАМГ, 2007. – 122 с. 

Конференції 

Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднан-

ня України до Болонського процесу : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Ха-

рків, 14-15 грудня 2004 р.: тези доповідей / [редкол.: Г.В. Стадник (відпов. ред.) 

та ін.]. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 244 с. – В надзаг.: Головне упр. освіти і науки Ха-

рківської обл. держ. адміністрації, Харківська нац. акад. міського господарства. 

 

Збірник наукових праць 

Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьковская нац. 

акад. городского хозяйства; [отв. ред. Л.Н. Шутенко ]. – К.:Техніка, 2007. – 

Вып. 76. – 474 с. – (Серия «Технические науки и архитектура»).  

 

Повышение эффективности и надежности городского хозяйства : сб. на-

уч. тр. / Ин-т системных исследований образования, Харьковский ин-т инжене-

ров городского хозяйства; [отв. ред. В.П. Пустовойтов].–К.:ІСДО,1993. – 152 с. 

 

Дисертація 

Горбачова, Ю.І. Управління інвестиційним процесом на регіональному 

рівні : дис…. канд. екон. наук / Ю.І. Горбачова. – Х., 2007. – 265 с. 

 

Автореферат дисертації 

Комаров, К.С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення та 

доходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку : автореф. 

дис…. канд. екон. наук: 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович; Харківська 

держ. акад. міського господарства. – Х., 2004. – 18 с. 

 

Газета 

Академія міст : наук.-попул. газ. / упорядник Харківська нац. акад. місь-

кого господарства. – 2007, 15 листопада. – Х., 2007. – 4 смуг. 
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Статті із збірників, якщо 

Один автор 

Шутенко, Л.Н. Теория и практика обоснования развития отраслей городс-

кого хозяйства и их влияние на параметры городского рынка труда  / Л.Н. Шу-

тенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – 

Вып. 75. – С. 3 – 20. – (Серия «Экономические науки»). 

 

Два автори 

Клименко, Є.В. Визначення терміну наступного обстеження і паспорти-

зації будівель та споруд з урахуванням технічного стану їх конструкцій (елеме-

нтів)  / Є.В. Клименко, М.О. Овсій // Коммунальное хозяйство городов: науч.-

техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 3 – 7. –  (Серия «Технические науки 

и архитектура»). 

Три автори 

Банах, В.А. Особенности формирования расчетных моделей зданий в 

процессе реконструкции  / В.А. Банах, А.И. Федченок, Е.Н. Фостащенко // Ко-

ммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – 

С. 7 – 11. – (Серия «Технические науки и архитектура»). 

 

Чотири автори  

Відповідність сучасних просочувальних засобів багатофакторному оці-

нюванню ефективності вогнезахисту деревини  / В.М. Жартовський, Ю.В. Цап-

ко, С.В. Жартовський, К.І. Соколенко // Коммунальное хозяйство городов: на-

уч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 402 – 409. –  (Серия «Техничес-

кие науки и архитектура»). 

 

П’ять авторів і більше  

Анализ существующих способов снижения выбросов оксидов азота в ды-

мовых газах топливопотребляющих агрегатов и выбор метода для промышлен-

ного внедрения  / В.Е. Бекетов, М.В. Борисенко, Г.П. Евтухова и др. // Комму-

нальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 

205 – 213. – (Серия «Технические науки и архитектура»). 

 

Статті із журналів, якщо 

Один автор 

Петрович, Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інновацій-

ної діяльності промислових підприємств  / Й.М. Петрович // Вісник нац. унів. 

«Львівська політехніка». – 2007. - № 582: Проблеми економіки та управління. – 

С. 62. 

Два автори 

Загірняк, М. Болонський процесс і вища технічна освіта  / М. Загірняк, В. 

Мосьпан // Вища школа. – 2007. - № 3. – С. 14. 

Три автори 

Адавшева, С.Б. Возможности использования источников статистической 

информации для идентификации группы лиц : [к сведениям об участниках то-



 33 

вар. рынка] / С.Б. Авдавшева, Т.А. Алимова, Г.Ф. Юсупова // Вопр. статистики. 

– 2005. - № 5. – С. 9 – 17. 

Чотири автори потрібно описувати під назвою  

Реальны ли перспективы энергетического развития Украины?  /  

А.И. Амошина, В.В. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // 

Економіка та держава. – 2007. - № 10. – С. 4. 

П’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою  

К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные учре-

ждения  / Н.Н. Княжева, А.Д.Петрушина, Е.А.Красильникова и др. // Науч. 

вестн. Тюмен. мед. акад. – 2001. - № 6. – С. 65. 

 

Стаття  із газети 

Долженко, Г. Вітер має працювати: енергетика  / Г. Довженко // Урядовий 

кур’єр. – 2007. – 22 листопада. – С. 17. 

 

Електронні ресурси 

З Інтернету 

Берн, Э. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаи-

моотношений): [Электрон. ресурс] / Э.Берн. – Режим доступа: http: // 

www.lib.ru/ PHINO/BERN/, свободный. – Название с экрана. 

 

СD 

Егоршин, А.П. Управление персоналом [Электрон. ресурс] / А.П. Егор-

шин; Нижегород. ин-т менеджмента и бизнеса. – Н.: Новгород, 2001. – 1 CD. 

http://www.lib.ru/
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ДОДАТОК Д 

Титульна сторінка обкладинки автореферату 
 

 

 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Історико-філософський факультет 

Кафедра  філософії  
 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

        УДК ________ 

                  (індекс)  

 

Назва магістерської роботи 

 

 

рівень вищої освіти:   другий (магістерський) 

галузь знань 03 «Гуманітарні науки»  

спеціальність: 033 Філософія 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто – рік 
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ДОДАТОК Е 

Зворотний бік обкладинки автореферату 

 
 

Магістерською роботою є рукопис 

Робота  виконана на кафедрі філософії 

Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Науковий  керівник _______________________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада) 

 

 

Науковий  консультант з охорони праці_____________________________ 
(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 «___» ______ 200__ р. о ___ годині  на кафедрі філософії 

Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
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ДОДАТОК Ж 

Зразок написання заяви 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Історико-філософський факультет 

Кафедра  філософії 

                      „Погоджено‖ 

Декан Історико-філософського 

факультету        _________ 
                                   Підпис 

„_____‖_______________  20__ р. 

 

 

 

Завідувачу кафедри філософії 

 

Прізвище Ім’я по-батькові 

Студента__________________________ 
Прізвище Ім’я по-батькові 

 

Курс спеціальність група 

 

 

 

Заява 
Прошу закріпити за мною тему магістерської роботи        

„________________________________________________________________‖ 
Назва магістерської роботи 

 

 

 

 

 

 

 

„_____‖ __________ 200__ р.                                            __________________ 

                                                                                                                Підпис 
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ДОДАТОК З 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Історико-філософський факультет 

Кафедра  філософії 

рівень вищої освіти:   другий (магістерський) 

галузь знань 03 «Гуманітарні науки»  

спеціальність: 033 Філософія 

 

                                                                                                  
ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                 Завідувач кафедри  філософії                                                                            

―____‖ _________________20___року 

 

 
 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________ 

керівник проекту (роботи)__________________________________________ 

                                             ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від 

―___‖__________20__року №___ 

2. Строк подання студентом роботи___________________________________ 

3. Вихідні дані до  роботи____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________4. Зміст 

роботи (перелік питань, які потрібно розроби-

ти)__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

6. Консультанти розділів проекту (роботи) 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдан-

ня 

прийн-

яв 

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання___________________________ 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів магістерської роботи Строк  вико-

нання етапів 

проекту  

(роботи) 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Студент                                        _________  ______________________ 

                                                                                                       
( підпис )      (прізвище та ініціали)

 

Керівник проекту (роботи) _____________  ______________________ 

                                                                                                   
( підпис )                             (прізвище та ініціали)

 

 


