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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з навчального плану дисципліни «Магістерська робота») 
 

Найменування  

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 18 

Галузь знань: 

01 освіта 
нормативна 

Змістовних модулів –  
 Рік підготовки: 

2 

Загальна кількість 

годин – 540 

Спеціальність: 

014 середня освіта 

(географія) 

Семестр 

3 

Лекції 

0 

Тижневих годин: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

Практичні/семінарські 

0 

Самостійна робота 

 

Вид контролю 

захист магістерської роботи 

 

Робоча програма навчальної дисципліни складена відповідно до 

навчальної програми Львівського національного університету імені Івана 

Франка для освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”. Магістерська робота 

належить до циклу професійної та практичної підготовки. 

 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання  

для заочної форми навчання 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Головною метою написання та захисту магістерської роботи є 

представлення рівня своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести 

наукові дослідження та вирішувати конкретні наукові завдання. Магістерська 

робота є основним та підсумковим видом студентської наукової роботи, 

самостійним навчально-науковим дослідженням студента, яке виконується з 

певної дисципліни одного спрямування. Виконання магістерської роботи має 

за мету дати студентам навички проведення самостійного наукового 

дослідження, підтвердити зрілість навиків творчої самостійної роботи, 

оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових 



досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, напрямку, теми 

навчальної дисципліни. 

Магістерська робота – це самостійна випускна науково-дослідницька 

робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою 

публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основне 

завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, 

уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові 

завдання. 

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, 

оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого – 

самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого 

зацікавлені установи, організації або підприємства, при цьому студент 

упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить їх 

наукову цінність або практичну значимість. 

Метою магістерської роботи є застосування набутих у процесі навчання 

теоретичних знань і практичних навичок для самостійного вирішення 

актуальної проблеми роботи на підставі критичного аналізу, узагальнення 

існуючої інформації з обраної проблеми, проведення власних досліджень чи 

прикладних рекомендацій. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 

засвоєння цієї навчальної дисципліни мають продемонструвати такі 

результати навчання: 

Знати: 

– об’єкт та предмет наукового дослідження; 

– основні етапи проведення наукових досліджень за обраною темою; 

– особливості проведення наукових досліджень, складання календарного 

плану їхнього виконання. 

 

Вміти: 

– формулювати мету і завдання дослідження;  

– обґрунтовувати актуальність дослідження в обраному тематичному 

напрямку;  

– складати план дослідження; 

– вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних 

технологій; 

– використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати 

наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного 

дослідження; 

– обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих 



літературних джерел; 

– оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог, у 

вигляді звітів, рефератів, статей; 

– обґрунтувати практичну та наукову значимість досліджень, що 

проводяться студентом. 

 

3. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

навчальним планом не передбачені 

 

4. ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ТЕМ 

Тематика магістерських робіт має відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. 

Керівництво здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими 

викладачами кафедри. 

Тематика магістерських робіт щорічно затверджується кафедрою. 

Студентам надається право вільного вибору теми. Доцільно при цьому 

врахувати актуальність теми для об’єкту дослідження, професійні інтереси 

студента й напрямок науково-дослідницької роботи. Вибираючи тему 

магістерської роботи з тематики, запропонованої кафедрою, студент повинен 

зорієнтуватись у тому, щоб дослідження, здійснене у процесі розробки 

магістерської роботи, можливо було продовжити в подальших наукових 

пошуках. 

Назва магістерської роботи повинна бути короткою, відповідати обраній 

спеціальності та суті дослідження. Виходячи з цього найбільш оптимальним 

варіантом назви магістерських робіт можуть починатись зі слів “Географічний 

аналіз”, “Обґрунтування”, “Суспільно-географічна характеристика” тощо. 

Вибрана тема погоджується з науковим керівником і затверджується на 

кафедрі. Подальше її змінення або коригування можливе лише з дозволу 

наукового керівника і завідувача кафедри при достатньому обґрунтуванні змін 

студентом. 

 

5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА 

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Захист магістерської дипломної роботи відбувається на засіданні ЕКу за 

встановленим графіком. Захист магістерської дипломної роботи є відкритим. 

Під час захисту студент виступає з доповіддю, в якій висвітлюються 

результати магістерського дипломного дослідження, актуальність теми, 

структура роботи, об'єкт дослідження та основні теоретичні та аналітичні 

результати, висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та 



обґрунтування їх ефективності (рекомендується витратити не менше від 70% 

часу, відведеного для доповіді). Завершуючи доповідь, випускник має 

відзначити: свій доробок та висновки впроваджені або намічені до 

впровадження, де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження. 

Час виступу  студента з доповіддю не повинен перевищувати 15 хвилин і має 

бути стислим, конкретним, з посиланням на відповідний ілюстративний і 

картографічний матеріал, розданий на початку доповіді членам ЕК. Члени ЕК 

можуть ставити випускнику запитання з метою визначення рівня його 

професійної підготовки.  

Під час захисту ведеться протокол засідання ЕК. Окремо відзначається 

думка членів ЕК про практичну цінність роботи і надаються рекомендації 

щодо використання пропозицій автора. Загальний час захисту магістерських 

дипломних робіт не повинен перевищувати 30 хвилин у середньому на одного 

студента. Після обговорення підсумків захисту на  закритому засіданні ЕК 

виноситься її рішення. У разі незгоди між членами ЕК думка голови є 

вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день. 

Для студентів, які з поважних причин не з'явились на захист 

магістерських дипломних робіт за встановленим графіком як виняток 

призначається інший термін в межах днів роботи ЕК. 

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, 

відраховуються, отримуючи академічну довідку. До повторного захисту 

магістерська дипломна робота може бути подана через рік. При цьому ЕК 

встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з 

доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену 

кафедрою. Після захисту магістерські дипломні роботи передаються на 

зберігання в архів. 

Екзаменаційна комісія визначає підсумкову диференційовану оцінку 

магістерської дипломної роботи за трибальною шкалою. Рішення комісії є 

остаточним і оскарженню не підлягає.  

У процесі визначення оцінки враховуються такі важливі показники якості 

магістерської дипломної роботи: 

 

1. Змістовні аспекти роботи: 

 актуальність обраної теми дослідження; 

 відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням; 

 широта й адекватність методологічного апарату; 

 наявність підходів до вирішення визначених проблем; 

 рівень обґрунтування запропонованих рішень; 

 ступінь самостійності проведення дослідження; 



 оперування мовними елементами та загальне оформлення роботи. 

 

2. Якість захисту роботи: 

 уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати 

дослідження; 

 здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди; 

 загальний рівень підготовки студента.  

Рейтингова оцінка успішності студента з виконання та захисту 

магістерської дипломної роботи вимірюється за стобальною шкалою. 

Максимальна сумарна рейтингова оцінка становить 100 балів. 

В табл. 1 представлено основні критерії оцінювання виконання та захисту 

магістерської дипломної роботи. 

Таблиця 1. 

Критерії оцінювання виконання та захисту магістерської роботи 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

90-100 Магістерська дипломна робота є бездоганною: містить елементи 

новизни має практичне значення, доповідь логічна і водночас 

лаконічна, проголошена послідовно, зі знанням справи, відгук і 

рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ЕК правильні і 

стислі. Результати дослідження розкрито у публікаціях та 

апробовано на конференціях.  

81-89 Тема роботи розкрита, але спостерігаються окремі недоліки 

непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово 

зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не 

виявлені, недостатньо використані інформаційні матеріали, відгук і 

рецензія позитивні, доповідь логічна, проголошена послідовно, 

відповіді на запитання членів ЕК в цілому правильні, оформлення 

роботи в межах вимог. Результати дослідження апробовано участю 

в конференціях. 

71-80 Тема роботи розкрита, але спостерігаються окремі недоліки 

непринципового характеру: в теоретичній частині недостатньо 

добре зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни не 

виявлені, є окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь 

логічна, проголошена послідовно, відповіді на запитання членів ЕК 

в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.  

61-70 Тема магістерської дипломної роботи в цілому розкрита, але 

спостерігаються недоліки змістового характеру: нечітко 

сформульована мета роботи, відсутня апробація результатів 

дослідження, аналіз літературних джерел здійснено без 

опрацювання нових літературних джерел, наукова полеміка 

відсутня, в аналітичній частині аналіз проведено поверхнево, добір 

інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, картосхеми) не завжди 

обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі 

обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі 



зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на  

запитання членів ЕК правильні або повні. Є зауваження щодо 

оформлення магістерської дипломної роботи. 

51-60 Тема магістерської дипломної роботи в основному розкрита, але 

містить ряд недоліків: нечітко сформульована мета роботи та 

елементи новизни, відсутня апробація результатів дослідження, 

теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, 

відсутній аналіз літературних джерел, в аналітичній частині аналіз 

проведено з помилками, заходи і пропозиції, що містяться в 

третьому розділі є загальнотеоретичного плану, рецензія і відгуки 

містять зауваження, доповідь прочитана за текстом, відповіді на 

запитання членів ЕК не повні. Є зауваження щодо оформлення 

магістерської дипломної роботи. 

26-50 Нечітко сформульована мета магістерської дипломної роботи. 

Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд 

сучасних літературних джерел та елементи новизни. Аналіз 

виконаний поверхнево, переважає описовість на шкоду системності 

і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, 

обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. 

Ілюстрації та картографічний матеріал до захисту відсутні. 

Відповіді на запитання членів ЕК неточні або неповні. 

0-25 Тема магістерської дипломної роботи не розкрита. Розділи не 

пов’язані між собою. Відсутній огляд сучасних літературних 

джерел. Аналіз виконано не вірно або поверхнево. Відсутні 

рекомендації або вони не випливають з аналізу. Оформлення 

роботи не відповідає вимогам. Ілюстрації та картографічний 

матеріал до захисту відсутні. 

 

Таблиця 2. 

Шкала оцінювання ECTS 

Рейтингова оцінка 

з дисципліни 
Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

90-100 5 (відмінно) A 

81-89 4 (добре) B 

71-80 4 (добре) C 

61-70 3 (задовільно) D 

51-60 3 (задовільно) E 

26-50 2 (не захищено в ЕК) з можливістю 

повторного захисту 
FX 

0-25 не допущено роботу до захисту науковим 

керівником 
F 

 

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

для підготовки магістерських робіт 

 



6.1. Загальні вимоги 

Обсяг (без бібліографії та без додатків) роботи магістра: комп`ютерний 

набір – до 3-х друк. аркушів/70 сторінок машинописного тексту (відповідно: 

вступ – до 5 стор., висновки – 3-4 стор.). Список використаних джерел складає 

приблизно 70 джерел. 

Титульний аркуш містить (у такій послідовності):  

– назву міністерства та вищого навчального закладу, де виконано 

дипломну роботу магістра; 

– гриф допущення до захисту;  

– повну тему роботи;  

– прізвище, ім’я, по батькові автора роботи; 

– відомості про наукового керівника;  

– місто і рік виконання. 

Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку В. 

Зміст містить: перелік скорочень та умовних позначень (якщо вони є); 

вступ; заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є); висновки; список 

використаних джерел; резюме; додатки (якщо вони є), із вказівкою номера 

сторінки. Приклад змісту наведено у Додатку Д. 

  

6.2. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів  

Якщо в роботі магістра вжиті маловідомі скорочення, специфічна 

термінологія, позначення і таке інше, то їх перелік подається у вигляді 

окремого списку, який розміщується після ЗМІСТУ, перед ВСТУПОМ. 

Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті дипломної 

роботи наводять їх розшифровку. 

  

6.3. Вимоги до структурних елементів магістерської роботи 

6.3.1. Вступ. 

Вступ (не більше 5 сторінок) розкриває сутність наукової проблеми, її 

значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, стан розробленості, 

обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подається загальна 

характеристика дипломної роботи магістра у такій послідовності:  

актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження 

(формулюється доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки 

шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями 

проблеми);  

об’єкт дослідження (процес або явище, що породжує проблемну ситуа-

цію і обране для вивчення); 

предмет (міститься в межах об’єкта – саме на ньому повинна бути 

спрямована увага, оскільки він визначає тему дипломної роботи магістра);  

мета і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої 

мети;  

методи дослідження, використані для досягнення поставленої в 

магістерській роботі мети; 

матеріал дослідження і його обсяг, використаний для досягнення 



поставленої в магістерській роботі мети; 

наукова новизна, (коротка анотація нових положень або рішень, 

запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою на відмінність 

цих положень від вже відомих);  

практичне значення одержаних результатів;  

апробація результатів дослідження (наводяться дані щодо участі 

автора в конференціях, колоквіумах та щодо публікацій); 

положення, що їх винесено на захист (коротка анотація нових 

положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов`язковою 

вказівкою на відмінність цих положень від вже відомих); 

структура роботи (наприклад: “Логіка дослідження зумовила 

структуру дипломної роботи: вступ, ...розділи, висновки, список використаних 

джерел із ... найменувань, ...додатків. Загальний обсяг ...сторінок”).  

6.3.2. Основна частина. 

Основначастина складається з розділів (підрозділів, підпунктів тощо). В 

розділах основної частини подають:  

– огляд спеціальної літератури (з особливим наголосом на літературі 

останніх років і літературі іноземними мовами) і вибір напрямків досліджень 

(загальний обсяг огляду не повинен перевищувати 20% обсягу основної 

частини дипломної роботи);  

– аналіз і результати власних досліджень автора з обов’язковим 

висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми.  

6.3.3. Висновки 

Висновки бувають двох видів – висновки до розділів і загальні висновки. 

Висновки до розділів можуть містити пронумероване викладення результатів 

дослідження, одержаних у відповідному розділі.  

Загальні висновки мають містити стисле викладення теоретичних і 

практичних результатів, отриманих автором дипломної роботи особисто в ході 

дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальших 

досліджень у даній галузі (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також 

наведення загальновідомих істин не допускаються). 

  

6.4. Посилання в тексті магістерської роботи 

 Робляться в квадратних дужках з наведенням: 

– прізвища автора (в транскрипції оригіналу), року видання і сторінки. 

Наприклад: [Арутюнова 1999, с. 342; Austin 1994, c. 89]; 

– при наявності кількох робіт одного автора одного року видання, після 

дати додається маленька латинська літера. Наприклад:  [Арутюнова 1999а, с. 

342; Austin 1994а, c. 89]; 

– при посиланні на колективні видання наводити повну назву роботи. 

Наприклад [Дискурс іноземномовної комунікації 1996, c. 89]; 

– при посиланні на періодичні видання (після прикладів) давати повну 

або скорочену назву, але з її поясненням у списку використаних джерел. 

Наприклад: [FM № 245 1994, c. 89]; 

– при наявності 2-3 авторів наводити першого і відповідної позначки. 



Наприклад [Левицький и др.1989, c. 89; Austin et all 1994, c. 89] 

  

6.5. Список використаних джерел 

Список використаних джерел розміщують в алфавітному порядку і 

складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої 

справи (ГОСТ 7.1-84. Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги і 

правила складання). У списку літератури повинні переважати новітні видання. 

Цей список повинен містити не менше 25% літератури іноземними мовами. 

Кількість використаних джерел для дипломної роботи магістра становить не 

менше 70. 

Список джерел фактичного (ілюстративного) матеріалу розміщують 

також в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів.  

  

6.6. Резюме 

Резюме пишеться на 1-2 сторінки основною іноземною мовою. Воно 

завершується комплексом ключових слів і сталих термінологічних 

словосполучень (надрукованих великими літерами в називному відмінку в 

рядок через кому), що з позицій інформаційного пошуку мають той обсяг 

смислового навантаження, який чітко корелюється з основним змістом 

дипломної роботи. Загальна кількість ключових слів – не більше 10. 

  

6.7. Додатки 
Додатки наводяться в кінці роботи після списку джерел. Додатки мають 

включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи 

магістра (таблиці, графіки, глосарії, методи, ілюстрації, рекомендації щодо 

впровадження) і наводяться тільки в разі необхідності. Вони позначаються не 

цифрами, а літерами Додаток А, Додаток Б, Додаток В, Ддодаток Д в правому 

верхньому кутку. 

  

6.8. Правила оформлення магістерської роботи 
Магістерську роботу друкують на одній стороні аркуша білого паперу 

формату А-4.  

- шрифт – Times New Roman (для значеннєвого виділення прикладів, 

понять тощо допускається використання інших шрифтів);  

- розмір шрифту – 14; 

- відстань між рядками – 1,5 інтервали (до 30 рядків на сторінці);  

- верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 10 мм.  

Заголовки структурних частин дипломної роботи: ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, РЕЗЮМЕ 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) та текстом 

повинна дорівнювати 3-4 інтервалам  

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

малюнків, таблиць подають арабськими цифрами без знака № у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з номера розділу, підрозділу і пункту, між якими ставлять крапку 

(наприклад, 1.3.2 – другий пункт третього підрозділу першого розділу), потім 

у тому ж рядку йде заголовок пункту (пункт може не мати заголовка). 

Тема роботи  магістра визначається науковим керівником і 

затверджується на засіданні кафедри та радою факультету, на якому 

навчається студент, за рік до закінчення університету. 

Дипломна робота повинна мати обгрунтування актуальності обраної 

теми, визначення об’єкта, предмета і цілей дослідження. 

У роботі необхідно розкрити суть проблеми на основі опрацьованої 

літератури. 

Робота магістра має виявити вміння студента грамотно проводити 

дослідження, інтерпретувати, систематизувати і класифікувати одержані 

результати. 

В роботі повинні бути чітко сформульовані висновки, яких дійшов 

студент у ході дослідження, та рекомендації щодо використання у практиці 

розробленої технології навчання. 

Робота магістра виконується державною або іноземною мовою, яка 

вивчається. 

 


