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ВСТУП 
 

 

Соціально-економічні перетворення в Україні визначили нові пріо-

ритети розвитку системи освіти і вимоги до рівня професійної підготовки 

майбутніх фахівців. У національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ сто-

ліття») наголошено на необхідності забезпечення високої якості професійної 

освіти, конкурентоспроможності та мобільності випускників вищих навчаль-

них закладів на ринку праці.  

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі 

кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інно-

ваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування 

нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. 

Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, во-

лодіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними техно-

логіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової 

інформації, бути спроможним до плідної науково-дослідницької і науково-

педагогічної діяльності. Особа, яка здобула другий (магістерський) рівень 

вищої освіти має мати поглиблені знання з обраної спеціальності, уміння інно-

ваційного характеру, навички науково-дослідної (творчої), або науково-педа-

гогічної, або управлінської діяльності, певний досвід використання одержа-

них знань і вміти створювати елементи нових знань для вирішення завдань у 

сфері професійної діяльності. 

Дипломна робота магістра є завершальним етапом і підбиттям під-

сумків навчальної підготовки в університеті за освітньо-професійною програ-

мою підготовки магістрів. Вона має засвідчити професійну зрілість випуск-

ника, виявити його загальнонаукову, загальнопрофесійну та спеціальну під-

готовку, вміння застосовувати здобуті в університеті знання для розв’язання 

конкретних наукових та практичних завдань.  

Своїм дослідженням магістр спеціальності 014.021 Середня освіта 

(англійська мова і література) демонструє, наскільки добре він володіє 

фундамен-тальною теоретичною базою фахових дисциплін, новітніми 

технологіями на-вчання іноземних мов та навичками їх практичного 

застосування, як вміє ко-ректно використовувати різні методи для аналізу 

педагогічних категорій та явищ, як навчився робити узагальнення та 

висновки, працювати з літерату-рою. Дипломна робота магістра свідчить як 

про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, так і про його грамотність, 

загальну культуру та ерудицію. 

Ці методичні вказівки розроблені з урахуванням вимог освітньої про-

грами «Англійська мова і література» для спеціальності 014.021 Середня 

освіта (англійська мова і література) ОР «Магістр» та «Положення про 

атестацію здобувачів вищої освіти у ХНУ» з метою надання допомоги 
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студентам щодо виконання дипломної роботи. 
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1  ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 
 

 

1.1  Вибір теми та об’єкта дослідження 

 

Вибір теми є важливим та відповідальним етапом у написанні ди-

пломної роботи. Тематика робіт розробляється і щорічно поновлюється про-

фесорсько-викладацьким складом кафедри. Під час визначення теми слід 

враховувати не лише її актуальність в практичному аспекті, але й наявність 

літератури. Тема роботи має надати студенту можливість показати себе як 

дослідника, сприяти максимальному використанню здобутих знань і прак-

тичного досвіду. 

Студент вільно вибирає тему із запропонованої тематики або має 

право запропонувати свою тему, але при цьому він повинен обґрунтувати 

керівнику доцільність її розкриття. Вибір має бути усвідомленим і виваже-

ним, обумовлений логічним продовженням попередніх досліджень: рефера-

тів, дипломних робіт, доповідей на наукових семінарах, конференціях та ін. 

Тема дипломної роботи має чітко вказувати на основне проблемне 

питання, бути чітко сформульована, відповідати освітній програмі і може 

виконуватися за одним з напрямів методики викладання іноземної мови. 

Теми робіт закріплюють за студентами наказом по університету до початку 

переддипломної практики. Це надає можливість заздалегідь скласти план ро-

боти, підібрати необхідну літературу та інші інформаційні джерела, ознайо-

митись з досягненнями світового та вітчизняного досвіду, узагальнити влас-

ний доробок за роки навчання. Орієнтовна тематика дипломних робіт наве-

дена у додатку А. 

 

1.2  Мета та основні завдання 

 

Мета дипломної роботи має бути тісно пов’язана з назвою її теми. 

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи, 

настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, 

стиль викладу. Правильне визначення мети дасть змогу студенту відокремити 

в ній основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, 

підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань. 

Узагальненою метою дипломної роботи є систематизація, розши-

рення і закріплення теоретичної підготовки, поглиблене вивчення і розроб-

лення окремого питання, підготовка пропозицій щодо вдосконалення об’єкта 

дослідження – суб’єкта навчання. 

На основі сформульованої мети студент має визначити основні 

завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання дипломної роботи. 

Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; їх визначення по-

в’язане з назвами основних розділів. 
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Після опрацювання літератури з тематики дипломної роботи студент 

разом з керівником розробляє завдання, яким буде керуватися при написанні 

дослідження і проходження переддипломної практики. Завдання, що розроб-

ляється за затвердженою формою (додаток Б) студент отримує на кафедрі. 

 

1.3  Методи дослідження 

 

Метод – це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоре-

тичного освоєння дійсності, підпорядкованих розв'язанню конкретної задачі. 

Фактично різниця між методом і теорією має функціональний характер: 

формуючись як теоретичний результат попереднього дослідження, метод ви-

ступає як вихідний пункт та умова майбутніх досліджень. 

У кожному дослідженні можна виділити два рівні: 

1) теоретичний – досягнення синтезу знань (у формі наукової теорії); 

2)емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів. 

 

1.3.1  Методи теоретичних досліджень  

Ідеалізація – це конструювання подумки об'єктів, які не існують на-

справді або практично не здійсненні. 

Мета ідеалізації: позбавити реальні об'єкти деяких притаманних їм 

властивостей і наділити (подумки) ці об'єкти певними нереальними і гіпо-

тетичними властивостями. При цьому мета досягається завдяки: 

– багатоступінчастому абстрагуванню; 

– переходу подумки до кінцевого результату у розвитку певної 

властивості; 

– простому абстрагуванню. 

Будь-яка ідеалізація правомірна лише у певних межах. 

Формалізація – метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом 

відображення їхньої структури у знаковій формі. Переваги формалізації: 

– забезпечує узагальненість підходу до розв'язання проблем; 

– надає стислості та чіткості фіксації значень; 

– однозначність символіки (немає багатозначності звичайної мови); 

– дає змогу формувати знакові моделі об'єктів та замінювати ви-

вчення реальних речей і процесів вивченням цих моделей. 

Аксіоматичний метод – метод побудови наукової теорії, згідно з 

яким деякі твердження приймаються без доведень, а всі інші знання виво-

дяться з них відповідно до певних логічних правил. 

Гіпотеза та припущення. У становленні теорій як системи науко-

вого знання найважливішу роль відіграє гіпотеза. Гіпотеза є формою осмис-

лення фактичного матеріалу, формою переходу від фактів до законів. 

Розвиток гіпотези відбувається у три стадії: 

1) накопичення фактичного матеріалу і висловлювання на основі 

припущень; 
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2) формування гіпотези, тобто виведення наслідків з зробленого при-
пущення, розгортання на його основі первинної теорії; 

3) перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточ-
нення гіпотези. Якщо під час перевірки наслідок відповідає дійсності, то 
гіпотеза перетворюється на наукову теорію. 

Гіпотези (як і ідеї) носять імовірнісний характер. На їх основі відбу-
вається систематизація раніше накопичених знань і здійснюється пошук но-
вих наукових результатів – у цьому сутність і призначення гіпотези як форми 
розвитку науки. Гіпотеза може узгоджуватися з іншими науковими систе-
мами або суперечити їм. Ні те, ні інше не дає підстав відкинути гіпотезу або 
прийняти її. Гіпотеза може суперечити навіть достовірній теорії. До такої супе-
речності треба ставитися досить серйозно, але не варто думати, що вона обо-
в'язково призводить до спростування гіпотези. Гіпотеза висувається з надією 
на те, що вона, коли не цілком, то хоча б частково, стане достовірним знанням. 

Історичний метод дає змогу дослідити виникнення, формування та 
розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення 
внутрішніх і зовнішніх зв'язків, закономірностей та суперечностей. 

 

1.3.2  Методи емпіричного дослідження 
Спостереження – це систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта. 

Аби бути плідним, спостереження мусить відповідати таким вимогам: 
– завчасному задуму (спостереження проводиться для певного, чітко 

поставленого завдання); 
– планомірності (виконується за планом, складеним відповідно до 

завдання спостереження); 
– цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, які 

викликають інтерес при дослідженні); 
– активності (спостерігач активно шукає потрібні об'єкти, риси, явища); 
– систематичності (спостереження ведеться безперервно або за пев-

ною системою). 
Спостереження як метод пізнання дає змогу отримати первинну 

інформацію у вигляді сукупності емпіричних тверджень. Емпірична сукуп-
ність утворює первинну схематизацію об'єктів реальності – вихідних об'єктів 
наукового дослідження. 

Порівняння – це процес встановлення подібностей або відмінностей 
предметів та явищ дійсності, а також знаходження загального, притаманного 
двом або кільком об'єктам. 

Метод порівняння є результативним, якщо виконуються такі вимоги: 
– можуть порівнюватися тільки такі явища, між якими можлива де-

яка об'єктивна спільність; 
– порівняння має здійснюватися за найбільш важливими, суттєвими 

(в плані конкретного завдання) рисами. 
Різні об'єкти чи явища можуть порівнюватися безпосередньо або 

опосередковано через їх порівняння з будь-яким іншим об'єктом (еталоном). 
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У першому випадку, звичайно, отримують якісні результати (більше–менше, 
вище–нижче). Порівняння ж об'єктів з еталоном надає можливість отримати 
кількісні характеристики. 

За допомогою порівняння інформація стосовно об'єкта здобувається 

двома шляхами: 

– безпосередній результат порівняння (первинна інформація); 

– результат обробки первинних даних (вторинна або похідна інформація). 

Вимірювання – це визначення числового значення певної величини 

за допомогою одиниці виміру. Вимірювання передбачає наявність таких ос-

новних елементів: об'єкта вимірювання, еталона, вимірювальних приладів, 

методу вимірювання. 

Експеримент – такий метод вивчення об'єкта, за яким дослідник 

активно і цілеспрямовано впливає на нього завдяки створенню штучних умов 

або використанню природних умов, необхідних для виявлення відповідної 

властивості. 

Переваги експериментального вивчення об'єкта порівняно зі спосте-

реженням такі: 

– у процесі експерименту можна вивчати явище «у чистому вигляді», 

звільнившись від побічних факторів; 

– в експериментальних умовах можна дослідити властивості об'єктів; 

– повторюваність експерименту: можна проводити досліди стільки 

разів, скільки це потрібно. 

Експеримент проводять у таких випадках: при спробі виявлення ра-

ніше невідомих властивостей об'єкта; при перевірці правильності теоретич-

них побудов; при демонстрації явища. 

У науковому дослідженні експеримент і теорія найтісніше взаємо-

пов'язані. Будь-яке ігнорування експерименту неодмінно призводить до по-

милок, тому всебічне розширення експериментальних досліджень являє со-

бою один із найважливіших шляхів розвитку сучасної науки. 

 

1.3.3  Методи, що застосовуються  

на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень 

Абстрагування – відхід у думці від несуттєвих властивостей, зв'яз-

ків, відношень предметів і виділення декількох рис, котрі цікавлять дослідника. 

Процес абстрагування, має два ступені. Перший: виділення найваж-

ливішого у явищах і встановлення факту незалежності чи дуже незначної 

залежності (на яку можна не зважати) досліджуваних явищ від певних фак-

торів (якщо об'єкт А не залежить безпосередньо від фактора Б, то можна 

лишити його осторонь як несуттєвий). Другий ступінь: реалізація можли-

востей абстрагування. Сутність його полягає в тому, що один об'єкт замі-

нюється іншим, простішим, який виступає як «модель» першого. 

Абстрагування може застосовуватися до реальних і абстрактних об'єк-

тів (таких, що пройшли абстрагування раніше). Багатоступінчасте абстрагу-
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вання призводить до абстракцій дедалі зростаючого ступеня загальності. 

Абстрагування дає змогу замінити у пізнанні складне простим, але таким 

простим, котре відбиває основне в цьому складному. 

Основні види абстракції: 

– ототожнення – утворення поняття через об'єднання предметів, 

пов'язаних відношеннями типу рівності, в особливий клас (залишаючи осто-

ронь деякі індивідуальні якості предметів); 

– ізолювання – виділення властивостей і відношень, безпосередньо 

пов'язаних із предметами, та позначення їх певними «іменами», що надає 

абстракціям статусу самостійних предметів (наприклад, «надійність», «техно-

логічність»). 

Різниця між цими двома абстракціями полягає у тому, що в першому 

випадку ізолюється комплекс властивостей об'єкта, а у другому – єдина його 

властивість; 

– конструктивізація – відхилення від невизначеності меж реальних 

об'єктів (безперервний рух зупиняється тощо); 

– актуальна нескінченність – відхилення від незавершеності (і не-

можливості завершення) процесу утворення нескінченної множини, від не-

можливості задати його повним переліком усіх елементів. Така множина 

розглядається як наявна; 

– потенційна здійсненність – відхилення від реальних меж люд-

ських можливостей, зумовлених обмеженістю життя у часі та просторі (не-

скінченність розглядається як потенційно здійснена). 

Результат абстрагування часто виступає як специфічний метод до-

слідження, а також як елемент складніших за своєю структурою методів 

експерименту – аналізу і моделювання. 

Аналіз і синтез. Аналіз – метод пізнання, який дає змогу поділяти 

предмети дослідження на складові частини (природні елементи об'єкта або 

його властивості і відношення). Синтез, навпаки, припускає з'єднання окре-

мих частин чи рис предмета в єдине ціле. Аналіз та синтез взаємопов'язані, 

вони являють собою єдність протилежностей. 

Аналіз і синтез бувають: 

– прямими, або емпіричними (використовуються для виокремлення 

частин об'єкта, виявлення його властивостей, найпростіших вимірювань і т. ін.); 

– зворотними, або елементарно-теоретичними (базуються на деяких 

теоретичних міркуваннях стосовно причинно-наслідкового зв'язку різних 

явищ або дії будь-якої закономірності; при цьому виділяються та з'єднуються 

явища, які здаються суттєвими, а другорядні ігноруються); 

– структурно-генетичними (вимагають виокремлення у складному явищі 

таких елементів, які мають вирішальний вплив на всі інші сторони об'єкта). 

Індукція та дедукція. Дедуктивною називають таку розумову конят-

рукцію, в якій висновок щодо якогось елементу множини робиться на під-

ставі знання загальних властивостей всієї множини. Змістом дедукції як 
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методу пізнання є використання загальних наукових положень при дослі-

дженні конкретних явищ. 

Під індукцією розуміють перехід від часткового до загального, коли 

на підставі знання про частину предметів класу робиться висновок стосовно 

класу в цілому. Дедукція та індукція – протилежні методи пізнання. 

Моделювання – метод, який ґрунтується на використанні моделі як 

засобу дослідження явищ і процесів. Під моделями розуміють системи, що 

замінюють об'єкт пізнання і служать джерелом інформації стосовно нього. 

Моделі – це такі аналоги, подібність яких до оригіналу суттєва, а розбіжність – 

несуттєва. Моделі поділяють на два види: матеріальні та ідеальні. Мате-

ріальні моделі втілюються у певному матеріалі – дереві, металі, склі і т. ін. 

Ідеальні моделі фіксуються в таких наочних елементах, як креслення, ри-

сунок, схема, комп'ютерна програма тощо. 

Метод моделювання має таку структуру: постановка завдання; ство-

рення або вибір моделі; її дослідження; перенесення знань з моделі на оригінал. 

 

1.4  Пошук та опрацювання інформації 

 

Кожне дослідження в будь-якій його формі пов’язане з пошуком 

інформації. Вміння швидко її знаходити є важливою передумовою продук-

тивності та якості роботи дослідника. 

Під «джерелом наукової інформації» розуміється документ, що міс-

тить певне повідомлення. Документальні джерела несуть в собі основний 

обсяг відомостей, які використовуються у практичній діяльності. Критеріями 

оцінювання документальних джерел інформації є повнота і достовірність 

даних, терміни їх публікації, наявність теоретичних обґрунтувань та критич-

них матеріалів, реальність їх отримання. 

На початку написання дипломної роботи студенту потрібно з’ясу-

вати, як розкриваються питання теми в загальних джерелах (підручниках, 

посібниках, словниках), а потім поступово перейти до опрацювання спеціа-

лізованої літератури (монографій) вітчизняних та зарубіжних авторів. Особ-

ливу увагу потрібно звернути на наукові публікації періодичних видань, се-

ред яких: «Педагогічний дискурс», «Порівняльна професійна педагогіка», 

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в під-

готовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», «Соціально-гума-

нітарні та психолого-педагогічні науки», «Романо-германська філологія. Мето-

дика викладання іноземних мов», «Іноземні мови. Методика викладання іно-

земних мов». Разом з тим студент вивчає законодавчі та нормативні акти, 

постанови уряду, укази Президента України з питань освіти, методичні роз-

робки Міністерства освіти і науки. 

Збір наукової інформації по темі потрібно поєднувати з аналізом 

опрацьованого матеріалу. Окрім інформації, що подається у теоретичній 

частині роботи, студентом аналітично опрацьовується фактичний матеріал 
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щодо обраного об’єкта дослідження. Необхідною умовою реалізації цього 

завдання є володіння навичками і вміннями поглибленого аналізу та обробки 

його результатів. Результати проведеного аналізу відображаються в аналітич-

ній частині дипломної роботи. 

 
1.5  Складання плану 

 
План дипломної роботи є відображенням її структури, під якою розу-

міється порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин. План дослі-

дження повинен обов’язково містити вступ, теоретичну, практичну частини 

(розділи), висновки, бібліографію, додатки. Формулювання назви тем, роз-

ділів, підрозділів повинні відповідати певним вимогам. Насамперед це кон-

кретність, відсутність двозначності, небагатослівність. 

План дипломної роботи складається студентом самостійно і пого-

джується з керівником, при цьому слід мати на увазі, що всі проблемні пи-

тання обраної теми мають бути пов’язані єдиною метою дослідження. 

 
1.6  Написання тексту роботи 

 
Найбільш складною частиною роботи над магістерським досліджен-

ням є аналіз та узагальнення зібраних матеріалів, написання самого тексту. 

Матеріал студент має викладати послідовно, логічно взаємопов’язувати окремі 

його частини, повністю розкрити тему. Для цього необхідно приділити увагу 

сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмис-

лити відповідну нормативну літературу та періодичні видання, визначити 

своє ставлення до дискусійних питань теми дослідження. На основі аналізу 

звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні 

висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також 

висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращення діяльності 

об’єкта досліджень. 

Написавши роботу, студент повинен критично переглянути зміст, 

перевірити правильність оформлення, здійснити редагування тексту. Робота 

над рукописом щодо змісту починається із загальної оцінки його побудови. 

Слід перевірити наскільки логічно та послідовно викладений матеріал, чи до-

статньо аргументовані окремі положення, чи є правильними формулювання 

та визначення.  

Наступним етапом є перевірка правильності оформлення рукопису. 

Це стосується фактично усіх елементів рукопису: цитування, оформлення таб-

лиць та ілюстрованих матеріалів, складання бібліографічних покажчиків тощо. 

Завершальний етап – літературна правка або редагування, основними 

завданнями якого є досягнення єдиного стилю викладу і перевірка правиль-

ності орфографії та пунктуації. 
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1.7  Мова та стиль дослідження 

 

Найхарактернішою ознакою писемної ділової мови є формально-ло-

гічний спосіб викладення матеріалу. Це відображається у всій системі мов-

них засобів. Для ділового тексту характерними є смислова завершеність, ці-

лісність і пов'язаність. Найважливішим засобом вираження логічних зв'язків 

тут є спеціальні функціонально-синтаксичні засоби, що вказують на послі-

довність розвитку думки («спочатку», «насамперед», «потім», «по-перше», 

«по-друге», «отже» і т. ін.), заперечення («проте», «тим часом», «але», «тоді 

як», «одначе», «аж ніяк»), причинно-наслідкові відношення («таким чином», 

«тому», «завдяки цьому», «відповідно до цього», «внаслідок цього», «крім 

того», «до того ж»), перехід від однієї думки до іншої («раніше ніж перейти 

до...», «звернімося до...», «розглянемо», «зупинимось на...», «розглянувши...», 

«перейдемо до...», «треба зупинитися на...», «варто розглянути...»), результат, 

висновок («отже», «значить», «як висновок», «на закінчення зазначимо», «все 

сказане дає змогу зробити висновок», «підсумовуючи, слід сказати...»). 

Засобами логічного зв'язку можуть бути займенники, прикметники і 

дієприкметники («такий», «названий», «вказаний» і т. ін.). 

Не завжди ці та подібні їм слова прикрашають наукову працю, але 

вони є своєрідними дороговказами, які попереджають про повороти думки 

автора. Читач наукового тексту відразу розуміє, що слова «справді» або «на-

справді» вказують, що наступний текст повинен бути доведенням, «з іншого 

боку», «навпаки», «але», готують читача до сприйняття протиставлення, «бо» – 

пояснення. У деяких випадках словосполучення розглянутого типу не тільки 

допомагають окреслити переходи авторської думки, а й сприяють удоско-

наленню рубрикації тексту. Наприклад, слова «перейдемо до розгляду» мо-

жуть замінити заголовок рубрики. Вони, відіграючи роль невиділених руб-

рик, пояснюють внутрішню послідовність викладу, а тому в науковому тексті 

дуже потрібні. 

На рівні цілого тексту для наукової мови, мабуть основною при-

кметою є цілеспрямованість і прагматизм. Звідси зрозуміло, чому емоційні 

мовні елементи в наукових працях не відіграють особливої ролі. Науковий 

текст характеризується тим, що його становлять лише точні, отримані вна-

слідок тривалих спостережень і наукових експериментів відомості та факти. 

Це зумовлює і точність їх словесного вияву і, таким чином, використання 

спеціальної термінології. 

Завдяки спеціальним термінам стає можливим у стислій та еко-

номічній формі давати розгорнуті визначення і характеристики наукових 

фактів, понять, процесів, явищ. Треба добре пам'ятати, що науковий термін – 

це не просто слово, а втілення сутності даного явища. Отже добирати наукові 

терміни і визначення необхідно дуже уважно. Не можна довільно поєднувати 

в одному тексті різну термінологію, пам'ятаючи, що кожна галузь науки має 

свою, притаманну тільки їй термінологічну систему. 
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Не використовується також замість прийнятих у науці термінів про-

фесійна лексика, тобто слова та вирази, поширені у певному науковому се-

редовищі. Професіоналізми – це не позначення наукових понять, а умовні, 

вищою мірою диференційовані найменування реалій, які використовуються в 

середовищі вузьких фахівців і зрозумілі тільки їм. Це їхній своєрідний жар-

гон. В основі такого жаргону лежить побутове уявлення про наукове поняття. 

Фразеологія наукової прози також вельми специфічна. Вона покли-

кана, з одного боку, визначати логічні зв'язки між частинами висловлювань 

(такі, наприклад, стійкі сполучення, як «навести результати», «як показав 

аналіз», «на підставі отриманих даних», «підсумовуючи сказане», «звідси 

випливає, що» і т. ін.), з іншого боку, позначати певні поняття, що по суті є 

термінами (лексична підсистема, словотворче гніздо і т. ін.). 

Розглянемо тепер деякі особливості наукової мови, які суттєво впли-

вають на мовностилістичне оформлення наукового дослідження. Насамперед, 

слід відзначити наявність великої кількості іменників із абстрактним значен-

ням, а також віддієслівних іменників (дослідження, розгляд, вивчення і т. ін.). 

У науковій прозі широко представлені відносні прикметники, оскільки 

саме вони на відміну від якісних дають змогу з максимальною точністю 

вказувати достатні і потрібні ознаки понять. 

Як відомо, не можна утворювати форми ступенів порівняння віднос-

них прикметників. Тому в науковому тексті, використовуючи якісні прикмет-

ники, перевагу віддають аналітичним формам вищого та найвищого ступенів. 

Для утворення найвищого ступеня часто використовують слова «найбільш», 

«найменш». Особливістю мови наукової прози є також відсутність експресії. 

Звідси домінуюча форма оцінки – констатація ознак, притаманних слову, яке 

визначають. Тому більшість прикметників є тут частинами термінологічних 

виразів. Так, правильно буде прикметник «наступні» замінити займенником 

«такі», котрий підкреслює послідовність перерахування особливостей і прикмет. 

Дієслово і дієслівні форми несуть у тексті наукової праці особливе 

інформаційне навантаження. Автори наукових праць звичайно пишуть «проб-

лема, яка розглядається», а не «проблема, яка розглянута». Ці дієслівні форми 

служать для окреслення постійної ознаки предмета. Широко вживаються 

також дієслівні форми недоконаного виду минулого часу дійсного способу, 

бо вони не фіксують відношення до дії, яка описується, на момент вислов-

лювання. Рідше – дієслова умовного і майже ніколи – наказового способу. 

Часто використовуються зворотні дієслова, пасивні конструкції, що зумов-

лено необхідністю підкреслити об'єкт дії, предмет дослідження (наприклад, 

«У цій роботі розглядаються...»). 

У науковій мові дуже поширені вказівні займенники «цей», «той», 

«такий». Вони не тільки конкретизують предмет, але й визначають логічні 

зв'язки між частинами висловлювання (наприклад, «Ці дані слугують під-

ставою для висновку...»). Займенники «щось», «дещо», «що-небудь» через 

неконкретність їх значення у науковій прозі не використовуються. 
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Зупинимося тепер на синтаксисі наукової мови. Оскільки вона харак-
теризується логічною послідовністю, тут окремі речення і частини складного 
синтаксичного цілого, всі компоненти (прості та складні), як правило, дуже 
тісно пов'язані один з одним, кожен наступний випливає з попереднього або є 
наступною ланкою в розповіді чи міркуваннях. Тому для наукового тексту, 
який потребує складної аргументації і виявлення причинно-наслідкових від-
носин, властиві складні речення різних видів із чіткими синтаксичними зв'яз-
ками. Звідси розмаїття складених сполучників підрядності «завдяки тому, 
що», «між тим як», «тому що», «замість того, щоб», «з огляду на те, що», 
«зважаючи на те, що», «внаслідок того, що», «після того, що», «тоді як» та ін. 
Особливо часто використовуються похідні прийменники «протягом», «відпо-
відно до...», «внаслідок», «на відміну від…», «поряд з...», «з огляду на» і т. ін. 

У науковому тексті частіше зустрічаються складнопідрядні, ніж 
складносурядні речення. Це пояснюється тим, що підпорядковуючі конст-
рукції відбивають причинні, часові, наслідкові, умовні і подібні відношення, 
а також тим, що окремі частини у складнопідрядному реченні тісно пов'язані 
між собою. Частини ж складнопідрядного речення немовби нанизуються 
одна на одну, утворюючи своєрідний ланцюг, окремі ланки якого мають не-
залежність і легко піддаються перегрупуванню. Безособові, неозначено-осо-
бові речення в наукових текстах вживаються при описі фактів, явищ і про-
цесів. Називні речення використовуються в назвах розділів, підрозділів і 
пунктів, у підписах під рисунками, діаграмами, ілюстраціями. 

Писемна наукова мова має й чисто стилістичні особливості. Об'єк-
тивність викладу – основна її стилістична риса. Звідси наявність у тексті 
наукових праць вставних слів і словосполучень на позначення ступеня досто-
вірності повідомлення. Завдяки таким словам той чи інший факт можна по-
дати як достовірний («справді», «насправді», «зрозуміло»), припустимий («треба 
гадати», «як видно»), можливий («можливо», «ймовірно»). 

Обов'язковою вимогою об'єктивності викладу матеріалу є також вка-
зівка на джерело повідомлення, автора висловлювання думки чи якогось ви-
разу. У тексті цю умову можна реалізувати за допомогою спеціальних встав-
них слів і словосполучень («за повідомленням», «за даними», «на думку», «на 
нашу думку» і т. ін.). 

Діловий і конкретний характер опису явищ, які вивчаються, фактів і 
процесів майже повністю виключає емоційно забарвлені слова та вирази. У 
науковій мові вже досить чітко сформувалися певні стандарти викладення 
матеріалу. Так, експерименти описуються звичайно за допомогою дієприк-
метників пасивного стану. Наприклад, «Було проаналізовано 15 виділених 
структур». Використання подібних синтаксичних конструкцій дає змогу скон-
центрувати увагу читача тільки на самій дії. Суб'єкт дії при цьому зали-
шається невизначеним, оскільки вказівка на нього в такого роду наукових 
текстах необов'язкова. 

Стиль писемної наукової мови – це безособовий монолог. Тому ви-
клад звичайно ведеться від третьої особи, бо увага зосереджена на змісті та 
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логічній послідовності повідомлення, а не на суб'єкті. Порівняно рідко ви-
користовуються форми першої і зовсім не використовуються – другої особи 
займенників однини. Авторське «я» ніби відступає на другий план. 

Нині стало неписаним правилом у наукових працях замість «я» 

використовувати «ми», з огляду на те, що вираз суб'єкта авторства як фор-

мального колективу надає більшої об'єктивності викладу. Справді, вираз ав-

торства через «ми» дає змогу відобразити власну думку як думку певної 

групи людей, наукової школи чи наукового напрямку. І це цілком зрозуміло, 

оскільки сучасну науку характеризують такі тенденції, як інтеграція, колек-

тивність творчості, колективний підхід до розв'язання проблем. Займенник 

«ми» та його похідні якомога краще передає й відтінює ці тенденції. 

Ставши фактом наукової мови займенник «ми» зумовив цілу низку 

похідних словосполучень, наприклад, «на нашу думку». Проте нагрома-

дження в тексті займенника «ми» справляє малоприємне враження. Тому 

автори наукових праць намагаються використовувати звороти, що виклю-

чають наявність цього займенника. На допомогу приходять конструкції з 

неозначено особовими реченнями («Спочатку проводять вибір лексем для 

аналізу, а потім розкладають їх на семи»). Використовується також форма 

викладу від третьої особи («Автор вважає...»). Аналогічну функцію вико-

нують речення з пасивними дієприкметниками («Розроблений комплексний 

підхід до вивчення...»), в якому відпадає потреба у фіксації суб'єкта дії, що 

тим самим дає змогу уникати в науковому тексті особових займенників. 

Якостями, які визначають культуру ділової мови, є точність, ясність і 

стислість. Смислова точність – одна з основних умов забезпечення наукової 

та практичної значущості інформації, вміщеної в науковій праці. Недоречно 

вжите слово може суттєво викривити сенс написаного, призвести до по-

двійного тлумачення тієї чи іншої фрази, надати всьому тексту небажаної 

тональності. 

На жаль, автори не завжди досягають правильного слововживання: 

недбало добираючи слова, спотворюють висловлену думку, припускаючись 

лексичних помилок, позбавляють наукову мову точності та ясності. 

Поганою є звичка пересипати свою мову канцеляризмами, заплута-

ною книжковою лексикою, переобтяжувати її чужомовними словами. Трап-

ляються випадки, коли звичайні українські слова вживаються неточно, всу-

переч їхній семантиці, наприклад: «рахувати» в значенні «вважати», «ду-

мати». Іноді у дипломних роботах вживаються вирази-кальки з чужої мови, 

наприклад: «приймати участь» замість «брати участь» і т. ін. 

Буває, що точність порушується через синонімію термінів. Термінів-

синонімів в одному вислові бути не повинно. У науковій мові для позначення 

нових понять нерідко від іншомовних утворюються нові слова за слово-

творчими моделями української мови. Тоді з'являються незграбні неологізми. 

Знижує точність інформації також проникнення у наукову мову просторічних 

жаргонних слів, які використовуються замість відповідних термінів. 
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Точність ділової мови забезпечується ще й дотриманням стилістич-
них норм і зв'язків слів у реченні. Порушення їх породжує неправильне тлу-
мачення висловленої думки. 

Ще одна необхідна якість ділової мови – її ясність. Ясність – це 
вміння писати доступно і дохідливо. Практика показує, що особливо багато 
неясностей виникає там, де автори замість точних слів використовують слова 
і словосполучення з невизначеним або занадто узагальненим значенням. 
Справді, чи можуть задовольнити читача наукової праці, який хоче бачити у 
кожному рядку її тексту конкретні й точні дані, такі вирази: «необхідний 
аналіз», «окремі приклади», «відповідна обробка інформації»? 

Дуже часто автори дослідницьких праць пишуть «і т. ін.», не знаючи, 
як продовжити перелік, або вводять до тексту словосполучення «цілком 
очевидно», коли не можуть викласти інших аргументів. Зворот «відомим 
чином» засвідчує, що автор не знає яким чином аргументувати свою думку. 

Здебільшого порушення ясності викладу викликане намаганням окре-
мих авторів надати своїй праці уявної науковості. Звідси і зовсім непотрібна 
наукоподібність, коли усім добре відомим предметам, ознакам чи поняттям 
дають ускладнені назви. 

Нерідко доступність і дохідливість називають простотою. Простота 
викладу сприяє тому, що науковий текст читається легко, тобто коли думки 
автора сприймаються без ускладнень. Проте не можна ототожнювати про-
стоту і примітивність. 

Стислість – третя обов’язкова якість наукової мови. Реалізація цієї 
якості означає вміння уникнути непотрібних повторів, надмірної деталізації і 
словесного мотлоху. Кожне слово і вираз служать тут меті, яку можна сфор-
мулювати таким чином: якомога не тільки точніше, але й стисліше донести 
сутність справи. Тому слова і словосполучення, котрі не несуть жодного 
смислового навантаження, повинні бути повністю вилучені з тексту роботи. 

Багатослів'я або мовна надмірність найчастіше виявляється у вжи-
ванні зайвих слів. Щоб уникнути багатослів'я, треба передусім боротися із 
плеоназмами – непотрібними словами, що потрапляють до тексту. Вони свід-
чать не тільки про мовну недбалість її автора, а й часто вказують на не-
чіткість його уявлення про предмет дослідження або на те, що він просто не 
розуміє точного значення слів. Так з'являються сполучення типу: «інтервал 
перерви», «внутрішній інтер'єр» і т. ін. 

До повної надмірності слід відносити і вживання без потреби чужо-
мовних слів, які дублюють українські і тим самим невиправдано ускладню-
ють вислів. Навіщо, наприклад, говорити «нічого екстраординарного», коли 
можна сказати «нічого особливого»; замість «ординарний» – «звичайний», 
«індиферентне» – «байдуже», «ігнорувати» – «не помічати», «лімітувати» – 
«обмежувати», «орієнтовно» – «приблизно», «функціонувати» – «діяти», 
«диверсифікація» – «різноманітність», «детермінувати» – «визначати» і т. д. 

Неправильне або паралельне використання чужомовної лексики при-
зводить, як правило, до зайвих повторів, наприклад: «промислова індустрія». 
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Інший різновид багатослів'я – тавтологія, тобто повторення одного й 
того ж іншими словами. 

Окрім лексичних форм багатослів'я в дипломних роботах трапляються і 
стилістичні вади, серед яких переважають канцеляризми, що засмічують 
мову, надаючи їй казенного відтінку. Особливо часто канцеляризми потрап-
ляють у наукову мову через недоречне використання так званих прислівни-
кових сполук, позбавляючи її емоційності і стислості («у справі», «за рахунок»). 

У працях гуманітарного напрямку використовується, як правило, циф-
рова та словесно-цифрова форма запису інформації. Розглянемо спочатку 
правила запису кількісних числівників. Прості кількісні числівники пишуться 
цифрами, за винятком тих, якими починається абзац (такі числівники пи-
шуться словами). Числа із скороченим позначенням одиниць виміру пи-
шуться цифрами, наприклад, «7 л». Після скорочень «л», «кг», і т. ін. крапка 
не ставиться, якщо це не кінець речення. 

При перерахуванні однорідних чисел (величин і відношень) скоро-
чена назва одиниці виміру ставиться тільки після останньої цифри, напри-
клад, «3, 14 та 25 кг». 

Кількісні числівники узгоджуються з іменниками у всіх відмінкових 
формах, крім називного та знахідного відмінків. Наприклад, «від 50 гривень» 
(род. відм.), «шістдесяти банкам» (дав. відм.) і т. ін. У формах називного та 
знахідного відмінків чисельники керуються іменниками. Наприклад, є «п'ят-
десят (наз. відм.) гривень» (род. відм.), «одержати п'ятдесят (знах. відм.) гри-
вень» (род. відм.). 

Кількісні числівники при запису їх арабськими цифрами не мають на 
письмі відмінкових закінчень, якщо вони супроводжуються іменниками, на-
приклад, «на 20 сторінках» (не: «на 20-ти сторінках»). 

При написанні порядкових числівників треба дотримуватися таких 
правил. Прості та складні порядкові числівники пишуться словами, напри-
клад, «третій», «тридцять четвертий», «двісті шостий». Винятком є випадки, 
коли написання порядкового номера зумовлено традицією, наприклад, «4-й 
Український фронт». 

Числівники, що входять до складних слів, у наукових текстах пи-
шуться цифрами, наприклад, «15-тонна вантажівка». 

Порядкові числівники, позначені арабськими цифрами, мають від-
мінкові закінчення. При запису після риски пишуть: а) одну останню літеру, 
якщо вони закінчуються на голосний (крім «о» та «у») або на приголосний 
звук; б) дві останні літери, якщо закінчуються на приголосний та голосний 
«о» чи «у», наприклад, «третя декада» – 23-я декада» (не: «3-тя»), «тридцятих 
років» – «30-х» (не «30-их»), «десятого класу» – «10-го класу» (не: «10-о» або 
«10-ого»), «у сьомому рядку» – «у 7-му рядку» (не 227-у» або «7-ому»). 

При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закін-
чення ставиться тільки один раз, наприклад, «учні 5 та 6-го класу». 

Після порядкових числівників, позначених арабськими цифрами, якщо 
вони стоять після іменника, якого стосуються, відмінкові закінчення не 
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ставляться, наприклад, «у розділі 3», «на рис. 2». Так само без відмінкових 
закінчень записуються порядкові числівники римськими цифрами для позна-
чення порядкових номерів століть (віків), кварталів, томів видань, наприклад, 
«XX століття» (не: «ХХ-е століття»). 

У текстах офіційно-ділового стилю часто зустрічаються скорочення. 
Це частина слова, або усічене ціле слово. Такий скорочений запис слів і 
словосполучень використовується для зменшення обсягу тексту з метою дати 
максимум інформації. Для утворення таких слів використовуються три ос-
новних способи: 

1) залишається тільки перша (початкова) літера слова (рік – р.); 
2) залишається частина слова, відкидається закінчення та суфікс (ри-

сунок – рис.); 
3) пропускається кілька літер у середині слова, замість яких ста-

виться дефіс (університет – ун-т). 
Треба мати на увазі, що скорочене слово має закінчуватися на при-

голосний, окрім «й». 
У текстах такого типу трапляються такі види скорочень: 
1) літерні абревіатури; 
2)складноскорочені слова; 
3) умовні графічні скорочення за початковими літерами слів; 
4) умовні графічні скорочення за частинами слів і початковими літерами. 
Літерні абревіатури складаються з перших (початкових) літер повних 

найменувань і розподіляються на: а) такі, що читаються за назвами літер 
(«США», «ФРН»); б) такі, що читаються за звуками, позначеними відповід-
ними літерами («МОН» – Міністерство освіти і науки). 

Крім загальноприйнятих літерних абревіатур використовуються за-
проваджені авторами літерні абревіатури, які скорочено позначають якісь 
поняття із відповідної галузі знань. При першому згадуванні ці абревіатури 
вказуються у круглих дужках після повного найменування і надалі вжи-
ваються у тексті без розшифровки. 

Іншим видом скорочень є складноскорочені слова, які складаються із 
поєднання: 

а) усічених та повних слів («профспілка»); 
б) тільки усічених слів («Інтерпол»). 
Крім загальноприйнятих складноскорочених слів використовуються 

також складноскорочені слова, розраховані на вузьке коло спеціалістів. 
Ще один вид скорочень – умовні графічні скорочення за початко-

вими літерами («к.к.д. – коефіцієнт корисної дії») застосовуються переважно 
в технічних текстах. Від літерних абревіатур вони відрізняються тим, що 
читаються повністю, скорочуються тільки на письмі і пишуться з крапками 
на місці скорочення. 

Наведемо кілька загальноприйнятих умовних скорочень, що вико-
ристовуються: а) після перерахування (і т. ін. – і таке інше, і т.д. – і так далі, і 
т. п. – і тому подібне); б) при посиланнях (див. – дивись, пор. – порівняй); в) при 
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позначенні цифрами століть і років (ст. – століття, ст. ст. – століття (множина), 
р. – рік, рр. – роки). Існують також такі загальноприйняті скорочення: т. – том, н. 
ст. – новий стиль, н. е. – наша ера, м. – місто, обл. – область, гр. – грома-
дянин, с. – сторінки, акад. – академік, доц. – доцент, проф. – професор. Слова 
«та інші», «і таке інше» всередині речення не скорочують. Не допускається 
скорочення слів «так званий», «наприклад», «формула», «рівняння», «діаметр». 

Дослідницькі роботи відзначаються великою кількістю перерахувань 
(переліків). Текст усіх елементів перерахування граматично підпорядко-
вується головній ввідній фразі, котра передує перерахуванню. Основну 
ввідну фразу не можна переривати на прийменниках або сполучниках «на», 
«із», «від», «те», «що», «як» і т. ін.  

 

 

2  СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ  
 

 

2.1  Загальні відомості 

 
Дипломна робота магістра – робота теоретичного, теоретико-екс-

периментального чи теоретико-прикладного характеру, спрямована на самос-
тійне розв'язання складних дослідницьких завдань, пов'язаних з певною нау-
ково-практичною проблематикою кафедри. Дипломна робота передбачає про-
ведення аналізу та теоретичного розроблення (моделювання та дослідження 
процесів і об’єктів) актуальних питань, проблем у відповідній галузі знань, 
готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня 
магістра, як одна із форм атестації здобувачів вищої освіти. 

Дипломна робота магістра орієнтована на: 
– розширення теоретичних знань з фахової педагогічної підготовки; 
– систематизацію та самостійний аналіз сучасних підходів до розв'я-

зання складних питань, пов'язаних із новітньою інтерпретацією певних про-
фесійних проблем; 

– поглиблення знань магістрів із суміжних наук, насамперед з філо-
софії, психології, соціології, філології; 

– подальше удосконалення умінь та навичок самостійної роботи із 
науковою літературою, виявлення тенденцій і закономірностей досліджува-
них процесів; 

– формування умінь самостійно визначати об'єкти та етапи магістер-
ського дослідження, обґрунтувати систему заходів, необхідних для розв'я-
зання теоретичних та прикладних завдань; 

– розвиток умінь самостійно формулювати найбільш вагомі узагалі-
нення основних результатів, розробляти науково-практичні рекомендації 
щодо удосконалення навчально-виховної роботи в навчальних закладах різ-
ного рівня акредитації.  

Дипломні роботи виконуються всіма магістрами. 
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2.2  Структура дипломної роботи магістра 

 

Робота повинна містити: 

– титульний аркуш; 

– завдання до дипломної роботи; 

– анотація українською мовою; 

– анотація англійською мовою; 

– зміст; 

– перелік умовних скорочень (за необхідності); 

– вступ; 

– основну частину; 

– висновки; 

– перелік джерел посилання; 

– додатки (за необхідності). 

 

2.2.1  Титульний аркуш 

Титульний аркуш є першою сторінкою текстових документів і пра-

вить за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для обробки і 

пошуку документа. Титульний аркуш виконують на аркуші ф. А4, він містить 

дані, які подають у такій послідовності: 

– найменування закладу вищої освіти; 

– найменування факультету; 

– найменування кафедри, де виконано дипломну роботу; 

– назва документа (великими літерами); 

– назва дипломної роботи (великими літерами); 

– код дипломної роботи, який складається з скорочень типу доку-

мента (ДР – дипломна робота), назви спеціальності скорочено (СОА – се-

редня освіта), шестизначного коду індивідуального плану студента (якщо в 

номері менше ніж 6 цифр, то його доповнюють нулями зліва), номера групи, 

що складається з двох цифр (наприклад, 01 чи 02), номера завдання згідно 

наказу ректора щодо затвердження тем дипломних робіт магістрів; 

– прізвище, ім'я, по батькові та підпис виконавця дипломної роботи; 

– прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника; 

– прізвище, ім'я, по батькові та підпис завідувача кафедри; 

– місто і рік виконання. 

Приклад оформлення титульного аркуша дипломної роботи наведено 

в додатку Б. 

 

2.2.2  Завдання 

Завдання на дипломну роботу розміщується на наступній сторінці, за 

титульним аркушем. У завданні вказуються такі відомості: назва навчального 

закладу, факультету, кафедри; освітній рівень, галузь знань, спеціальність; 

прізвище та ініціали виконавця та керівника; тема дипломної роботи, що 
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затверджена відповідним наказом ректора університету; строк подання вико-

наної роботи на кафедру; вихідні дані; зміст дипломної роботи; календарний 

план виконання роботи; підписи виконавця та відповідальних осіб. Приклад 

оформлення аркуша завдань до дипломної роботи наведено в додатку В. 

 

2.2.3  Анотації 

Анотація до дипломної роботи – це один з видів скороченої форми 

представлення дослідження. Вона повинна в узагальненому вигляді читко, 

логічно та зв’язано представляти зміст дипломної роботи.  

Анотація має містити  

 тему роботи; 

 прізвище та ініціали автора; 

 прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання керівника; 

 обсяг дипломної роботи, кількість рисунків, таблиць, додатків, дже-

рел згідно з переліком посилань; 

 перелік ключових слів; 

 стислий опис дипломної роботи; 

 підпис автора та дата подання до захисту. 

Анотацію належить виконувати обсягом не більше ніж 500 слів і 

розміщувати на аркуші ф. А4. 

Текст анотації подається українською та англійською мовами, пер-

шою розміщується українська анотація. Приклад оформлення анотацій до 

дипломної роботи наведено в додатках Г та Д. 

 

2.2.4  Зміст 

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та 

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

мають заголовок), зокрема, скорочень та умовних познак; вступу, складових 

основної частини, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, 

списку джерел посилання. Зміст розміщують після анотацій. Приклад оформ-

лення змісту дипломної роботи наведено в додатку Е. 

 

2.2.5  Перелік умовних позначень, символів, одиниць,  

скорочень і термінів (за необхідності) 

Якщо в дипломній роботі вжито специфічну термінологію, а також 

використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то 

їх перелік може бути поданий в роботі у вигляді окремого списку, який роз-

міщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких 

зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальне роз-

шифрування. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позна-

чення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а 

їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні. 
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2.2.6  Вступ 
Структурний елемент «Вступ» розміщують після «Змісту» або за 

наявності елементу «Скорочення та умовні познаки» після нього. «Вступ» по-
чинається з нової сторінки. 

Вступ розкриває сутність і стан досліджуваної проблеми та її зна-
чущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, стан розробленості ви-
значеної проблеми або її окремих аспектів, обґрунтування необхідності про-
ведення власного дослідження.  

У вступі подають загальну характеристику дипломної роботи у такій 
послідовності: актуальність теми дослідження; об’єкт дослідження; предмет 
дослідження; мета дослідження; завдання дослідження; методи дослідження; 
практичне значення дослідження; структура роботи. 

 
Актуальність теми. Обґрунтовується актуальність і доцільність ро-

боти для розвитку відповідної галузі науки (методики викладання іноземної 
мови). Для висвітлення актуальності достатньо 2-х сторінок, де слід показати 
основне – сутність проблемної ситуації. Сформувати суть проблеми буде 
неважко, якщо студенту вдається показати де полягає межа між сталим знан-
ням і незнанням з предмета дослідження. Проблему часто ототожнюють з 
питанням (тобто з положенням, яке також треба вирішити). Доцільно розу-
міти, що специфічною рисою проблеми є те, що для її вирішення необхідно 
вийти за рамки старого, вже досягнутого знання. 

Для з'ясування стану розробленості обраної теми складається корот-

кий огляд літератури, з якого можна зробити висновок, що ця тема недо-
статньо розкрита в обраному аспекті й тому вимагає подальшого опрацю-
вання. Огляд демонструє ґрунтовне ознайомлення студента зі спеціальною 
літературою, його вміння систематизувати джерела, критично їх розглянути, 
виділити основне, оцінити творчий доробок вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців, визначити її науково-практичну цінність. Матеріали огляду треба сис-
тематизувати в певному логічному зв'язку і послідовності. Тому перелік праць 
та їх критичний розгляд не обов'язково подавати в хронологічному порядку. 
При цьому слід пам'ятати, що огляд праць науковців і практиків роблять 
тільки з питань обраної теми, а не з проблеми цілому. Називаються та 
оцінюються публікації, що мають пряме і безпосереднє відношення до теми. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 
ситуацію і обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. 
Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу спів-

відносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його 
частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього має бути спрямована 
основна увага магістра, оскільки предмет дослідження визначає тему ди-
пломної роботи, яка зазначається на титульному аркуші. 

Формулюючи мету дослідження, не слід вживати такі слова як 
«Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб до-
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сягнення мети, а не на саму мету. Відповідно до мети дослідження визна-
чаються завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. 

Методи дослідження як інструмент добування фактичного мате-
ріалу, є також обов'язковими елементами вступу і необхідною умовою до-
сягнення поставленої мети. 

Перелік методів дослідження, використаних для досягнення постав-
леної в роботі мети, необхідно узгоджувати зі змістом дипломної роботи, ко-
ротко зазначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть 
змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.  

Практичне значення одержаних результатів. Подаються відо-
мості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, 
як їх використати. 

Структура роботи (короткий опис). Наприклад: «Дипломна робота 
складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку джерел 
посилання (95 найменувань, з них 28 іноземними мовами) та 5-ти додатків на 
5-ти сторінках. У роботі містяться 6 таблиць та 8 рисунків. Повний обсяг 
тексту складає 90 сторінок, основний зміст викладено на 80-ти сторінках». 

 

2.2.7  Основна частина 
Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підроз-

ділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основ-
ному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом 
вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. На-
прикінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладом на-
ведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивіль-
нити загальні висновки від другорядних подробиць. 

У розділах основної частини подають матеріал, як правило, в такій 
послідовності: 

Розділ 1 – огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 
виклад загальних підходів і основних методів досліджень. 

Розділ 2 – опис власних теоретичних і (або) емпіричних досліджень; 
аналіз і узагальнення результатів досліджень. 

У першому розділі окреслюються основні етапи розвитку наукової 
думки за проблемою. Стисло, критично висвітлюються роботи попередників, 
визначаються питання, що залишились невирішеними, а отже, визначається 
місце власного дослідження у розв’язанні проблеми. Як правило, обґрунто-
вують вибір напряму досліджень, наводять методи вирішення завдань та їх 
порівняльні оцінки. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме про не-
обхідність проведення власного дослідження.  

У другому розділі розробляють загальну методику проведення влас-
них емпіричних досліджень; вичерпно викладають результати власних до-
сліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проб-
леми. Магістр повинен оцінити повноту й достовірність одержаних ним 
результатів, порівняти їх з даними аналогічних досліджень інших авторів. 
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2.2.8  Висновки 

Висновки мають містити стислий виклад найважливіших теоретич-

них і практичних результатів, отриманих автором дипломної роботи особисто 

в ході дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подаль-

ших досліджень у даній галузі.  

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі 

висновки мають містити відповіді на всі завдання, поставлені у вступі. Все це 

дасть змогу авторові засвідчити у висновках, що сформульовану у вступі 

мету досягнуто. Варто зосередитися на конкретних важливих здобутих ре-

зультатах, обґрунтувати їх достовірність, викласти рекомендації щодо їх 

використання. (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення 

загальновідомих істин у висновках не допускаються).  

 

2.2.9  Перелік джерел посилання  

При написанні дипломної роботи магістр повинен обов'язково по-

силатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі ре-

зультати. Перелік джерел посилання повинен містити 70–100 найменувань. 

Не менше 20 джерел за темою дослідження у списку мають бути видані 

іноземними мовами; не менше 30 % мають складати фундаментальні праці. У 

списку повинні переважати найновіші видання.  

Перелік джерел, на які є посилання в тексті, наводять у кінці до-

кумента, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають 

бути посилання. Перелік джерел посилань слід розміщувати в алфавітному 

порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Літературу іноземними мо-

вами розміщують теж за абеткою, але після повного списку вітчизняних 

видань. Перелік джерел посилання необхідно оформлювати відповідно до  

чинного стандарту Хмельницького національного університету, що містить 

вимоги до бібліографічного запису джерел СОУ 207.02:2017. 

Використовуючи в дипломній роботі ідеї або розробки, що належать 

також і співавторам, разом з якими були написані наукові праці та виконані 

розробки, магістр повинен відзначити цей факт у своїй роботі. 

 

2.2.10  Додатки 

У додатках розміщують допоміжні чи додаткові матеріали, які усклад-

нюють текст, а також ілюстративні матеріали, оформлені у вигляді таблиць, 

облікові статистичні чи інші дані, тексти документів. Їх оформляють як 

продовження роботи, розміщуючи у порядку появи посилань у тексті роботи. 

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки та мати за-

головок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично 

відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами 

з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що його позначає. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Г', Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Щ, Ь, наприклад: «Додаток А». 
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Текст кожного додатка за необхідністю може бути поділений на роз-

діли і підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі 

перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, на-

приклад: А.3 – третій розділ додатка А. Ілюстрації і таблиці розміщені в до-

датках, нумерують у межах кож-ного додатка, наприклад: рис. Б. 2.1 – пер-

ший рисунок другого розділу додатка Б. 

 

 

3  ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 
 

 

3.1  Загальні вимоги 

 

Особливу увагу потрібно приділити оформленню роботи, що має 

відповідати вимогам, визначеними університетом та випускною кафедрою. 

Таким чином, необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих 

видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій. 

Назва дипломної роботи повинна бути, за можливості, стислою, кон-

кретною, відповідати по суті досліджуваної проблеми, вказувати на мету та 

предмет дослідження. У роботі необхідно логічно і аргументовано викладати 

зміст і результати досліджень та розробок, уникати загальних слів, бездо-

казових тверджень, тавтології. Дипломну роботу подають у вигляді спе-

ціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні. Її друкують за до-

помогою принтера з одного боку аркуша білого паперу ф. А4 (210297 мм) 

через півтора міжрядкових інтервали до сорока рядків на сторінці, шрифтом 

розміру 14 текстового редактора Word.  

Текст роботи розміщують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 

2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см. Абзаци в тексті по-

чинаються відступом, рівним п’яти знакам (для шрифту кегля 14 це ста-

новить 1,25 см), що повинен бути однаковим упродовж усього тексту. 

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти 

підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці 

виправленого тексту (графіки) машинописним способом або від руки. Ви-

правлення повинно бути чорного кольору. Допускається не більше двох ви-

правлень на одній сторінці. 

Обсяг основного тексту дипломної роботи 3,2–4,5 авторських арку-

шів (130 – 180 тис. знаків). Орієнтовна кількість сторінок – 75–105. 

 

3.2  Поділ тексту документа та нумерація 
 

Текст документа за необхідністю поділяють на розділи, підрозділи, 

пункти і підпункти. При поділі тексту на пункти і підпункти необхідно, щоб 

кожний пункт, підпункт мали завершену інформацію. 
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Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «СКОРОЧЕННЯ ТА 
УМОВНІ ПОЗНАКИ», «ВСТУП», назви розділів, «ВИСНОВКИ», «ДО-
ДАТКИ», «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ» друкують великими літерами 
симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 
(крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не 
ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розді-
ляють крапкою. Заголовки пунктів друкують малими літерами (крім першої 
великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, 
надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Кожну структурну час-
тину роботи треба починати з нової сторінки. До загального обсягу роботи не 
входять додатки, перелік джерел посилання, таблиці та рисунки, які повністю 
займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають 
суцільній нумерації. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, ри-
сунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака 
«№». Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 
загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на ньому не ставлять, на на-
ступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки 
без крапки в кінці. 

Такі структурні частини, як «Зміст», «Перелік скорочень та умовних 
познак», «Вступ», «Висновки», «Перелік джерел посилання» не мають 
порядкового номера, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «РОЗДІЛ 
5. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять перед назвою цього розділу, після 
номера крапку не ставлять. 

 

Приклад 
 

1  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад: 
«2.3» (третій підрозділ другого розділу). Після номера підрозділу наводять 
його заголовок малими літерами з першої великої. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 
ставлять крапку. В кінці номера крапка не ставиться, наприклад: “1.3.2” (дру-
гий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім наводять заголовок 
пункту малими літерами з першої великої. Підпункти нумерують у межах 
кожного пункту за такими ж правилами, як і пункти. 

 

3.3  Оформлення рисунків 

 
Ілюстрації (фотографії, креслення, діаграми, графіки, рисунки) і 

таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони 
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згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом 
«Рисунок» і нумерують послідовно в межах розділу. Її номер повинен скла-
датися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ста-
виться крапка, наприклад, «Рисунок 1.2» (другий рисунок першого розділу). 

Рисунки кожного додатка мають окрему нумерацію, що складається з 

літери позначення додатка та порядкового номера рисунка в цьому додатку, 

розділених крапкою. 

Рисунок може мати назву, яка повинна відображати його зміст, бути 

конкретною і стислою. Назву рисунка записують з першої великої літери і 

розташовують під ним. 

Приклад 

 
 

Рисунок 1.2 – Крива забування Еббінгауза 

 

3.4. Побудова таблиць 

 

Таблиці використовують для кращого унаочнення та зручності по-

рівняння показників. Вони повинні мати форму, яка наведена нижче: 
 

Таблиця (номер)_ – Назва таблиці 

Головка 

 

   Заголовки 

колонок 

 

 

      Підзаголовки 

колонок 

Рядки        

        

        

        

 Боковик 

(заголовки 

рядків) 

   Колонки 

 

 

Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, в якому про неї 

згадується. Рекомендовано її розміщувати, пропускаючи один рядок від по-

переднього й наступного тексту. В самому тексті має бути обов’язково по-
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силання на таблицю із зазначенням її номера. Кожна таблиця повинна мати 

назву, яку розміщують зліва над таблицею. Назву і слово «Таблиця» почи-

нають з великої літери.  
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. Її номер повинен складатися з номера розділу і 
порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таб-
лиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш слово «Таблиця» і 
номер її вказують лише над першою частиною таблиці, над іншими час-
тинами зліва пишуть слова «Продовження таблиці» і вказують номер таб-
лиці, наприклад “Продовження таблиці 1.2” 

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, 
підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з 
великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовка чи підваго-
ловка крапку не ставлять. Переважна форма іменників у заголовках - однина. 
Заголовки колонок та текст рядків таблиці центрують чи зміщують ліворуч 
на нульову позицію, зважаючи на специфіку таблиці. 

Розділяти заголовки та підзаголовки боковика і колонок діагональ-
ними лініями заборонено. Головку таблиці обов'язково відокремлюють лі-
нією від решти таблиці. Висота рядків таблиць повинна бути не менше 8 мм. 

Розмір шрифту у таблицях може бути меншим за розмір основного 
тексту роботи. 

 

3.5  Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 

 
При написанні дипломної роботи магістр повинен посилатися на 

джерела, матеріали або окремі результати інших досліджень, що наводяться 
у роботі, на основі яких розробляються проблеми та завдання даного до-
слідження. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити 
достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інфор-
мацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. 
Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання 
можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не 
включений до останнього видання. 

В обов'язковому порядку кожна цитата повинна супроводжуватися 
посиланням на джерело, оскільки при замовчуванні фактів використання 
чужого матеріалу магістерська робота до захисту не допускається. 

Посилання в тексті роботи на джерела наводяться у квадратних дуж-
ках, при цьому номер посилання має відповідати номеру його бібліогра-
фічного опису, наприклад, «... у працях [1–3]...». 

Коли в тексті необхідно зробити посилання на конкретні сторінки 
відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при 
цьому номер посилання має відповідати номеру його бібліографічного опису, 
а через кому зазначається номер сторінки. 
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Приклад 
Цитата в тексті: «У своїх працях А. Богуш визначає лексичну компетен-

цію, як володіння певним запасом слів відповідного вікового періоду, здатність 

адекватно використовувати лексеми» [7, с. 86]. 

Відповідний опис в переліку посилань: 7. Богуш А. М. Дошкільна лінгво-
дидактика: теорія і методика вивчення дітей рідної мови / А. М. Богуш, Н. В. Гав-
риш.  – Київ : Вища школа, 2007. – 542 с. 

 

Посилання на таблиці дипломної роботи вказують порядковим но-
мером таблиці, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, на-
приклад: «... у табл. 1.2». 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати 
скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3». В посиланні дозво-
лено використовувати також інші загальноприйняті та стандартизовані ско-
рочення, наприклад: «згідно з рис.1.2», «відповідно до табл. 2.3», «див. рис. 2.5». 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 
джерело або для критичного аналізу друкованого твору слід наводити цитати. 

Науковий етикет потребує точного відтворення цитованого тексту, 
бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворювати зміст, за-
кладений автором. 

Загальні вимоги до цитування: 
– текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в 

тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особ-
ливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими 
авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну 
полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»; 

– цитування повинно бути повним, без довільного скорочення автор-
ського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців 
при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позна-
чається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на 
початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним 
стояв розділовий знак, то він не зберігається; 

– кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 
– при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним 
у викладенні думок автора, конкретним щодо оцінювання його результатів і 
давати відповідні посилання на джерело; 

– якщо необхідно виявити ставлення автора роботи до окремих слів 
або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак 
оклику або знак питання; 

– коли автор роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, то 
робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виді-
лення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора роботи, а 
весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких засте-
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режень є: «(курсив наш. – Н.П.)», «(підкреслено мною. – Н.П.)». 

3.6  Літературне оформлення 

 

Літературне оформлення дипломної роботи є важливим показником і 

одним з багатьох чинників, на які зважує комісія при оцінюванні роботи під 

час захисту. Передусім звертається увага на змістовий аспект викладу ма-

теріалу (логічність і послідовність, повнота і репрезентативність, тобто ши-

рота використання наукових джерел, загальна грамотність та відповідність 

прийнятим правилам), а також на текст роботи, список літератури та додатки, 

на зовнішнє оформлення титульного аркуша. Перечитування і редагування 

тексту ще в чорновому варіанті дозволяє вносити необхідні зміни та допов-

нення як з ініціативи самого автора, так і згідно із зауваженнями керівника. 

 

3.7  Типові помилки в написанні  

та оформленні магістерської дипломної роботи 

 

1. Зміст роботи не відповідає плану дипломної роботи або не роз-

криває тему повністю чи в її основній частині. 

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не віддзеркалюють реальну 

проблемну ситуацію, стан об'єкта. 

3. Мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульована абст-

рактно і не розкриває специфіки об'єкта і предмета дослідження. 

4. Автор не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію 

або плагіат. 

5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і 

нормативних документів, нової спеціальної літератури (останні 5-10 років) з 

теми дослідження. 

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми 

роботи має форму анотованого списку і не відповідає рівню дослідження 

проблеми. 

7. Не розкрито зміст та організацію особистого експериментального 

дослідження (його суть, тривалість, місце проведення, кількість обстежу-

ваних, їх характеристики), поверхово висвітлено стан практики. 

8. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не 

відповідають поставленим завданням. 

9. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких 

запозичений матеріал. 

10. Бібліографічний опис джерел у переліку джерел посилань наве-

дено довільно, без додержання вимог стандарту університету. 

11. Як ілюстративний матеріал використано таблиці, діаграми, схеми, 

запозичені не з першоджерел, а з підручника, навчального посібника, моно-

графії або наукової статті. 

12. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона вико-
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нана неохайно, з помилками. 

4  ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 
 
 

4.1  Подання роботи керівнику та рецензенту 

 
Виконану дипломну роботу випускник подає керівнику на перевірку 

у встановлений календарним планом строк. Недоброякісно виконана робота 
повертається студенту із письмовими зауваженнями керівника, в яких вка-
зується, що необхідно виправити, доробити і в який термін. 

Після перегляду керівником дипломної роботи та її корегування сту-
дентом, керівник складає письмовий відгук (додаток Ж), у якому розкриває 
актуальність теми і характеризує виконану роботу, вказує відповідність 
змісту дослідження завданню, підкреслює теоретичне й практичне значення 
результатів роботи, ступінь самостійності та творчої ініціативи студента, 
якість оформлення; рівень теоретичної і практичної підготовки випускника, 
ступінь його творчої активності в розробці теми, наявність та вміння по-
рівнювати, аналізувати варіанти рішень, вибирати оптимальні; робить висно-
вок про допуск до відкритого захисту. У кінці відгуку керівник виставляє 
роботі оцінку. На кафедру подається повністю виконана дипломна робота 
зброшурованою і в палітурці. Робота має бути написана грамотно: не по-
винно бути ні граматичних, ні стилістичних помилок. Особливої уваги при 
перевірці потребують цитати, таблиці, бібліографічні посилання.  

Попередня апробація дипломних робіт за бажанням магістрів від-
бувається на науково-практичних конференціях різного рівня (університет-
ських, регіональних, всеукраїнських). За результатами обговорення роботи на 
засіданні кафедри та на основі оцінки керівника вирішується питання про 
допуск до захисту. Перед захистом дипломної роботи студент повинен по-
дати дипломну роботу на рецензію. Список рецензентів доводиться до відома 
випускників не пізніше ніж за два тижні до захисту.  

Рецензія на дипломну роботу надається науково-педагогічним пра-
цівником після детального ознайомлення з роботою. Випускник подає ре-
цензенту готову зброшуровану дипломну роботу, для ознайомлення з якою 
рецензенту надається не менше ніж три дні.  

Рецензент складає письмовий відгук (додаток И), де відзначає від-
повідність теми роботи профілю підготовки спеціаліста в закладі вищої 
освіти та завданню дипломної роботи; актуальність розробленої теми та мож-
ливість впровадження її результатів у практику роботи; ступінь самостійності 
випускника, його вміння використовувати набуті знання при вирішенні прак-
тичних завдань, навики роботи з вітчизняною та зарубіжною літературою, 
вміння аналізувати і узагальнювати матеріал; якість оформлення роботи, 
аргументовано характеризують її позитивні сторони та недоліки. На підставі 
саме цього рецензенти оцінюють роботу за чотирибальною шкалою: «від-
мінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».  



 32 

Після рецензування виправлення в роботі не допускаються. 
Студенти, які подали магістерські роботи, що не відповідають вста-

новленим вимогам або в прострочений термін, до захисту не допускаються. 
Вони мають ознайомитись зі змістом відгуку керівника та рецензії. 

Остаточно оформлена, перевірена дипломна робота магістра пода-
ється на кафедру за тиждень до захисту у двох примірниках: друкований 
зброшурований варіант та електронний варіант. До дипломної роботи дода-
ються анотації українською і англійською мовами (додаток Г, Д). 

Разом з магістерською роботою подаються і такі документи: 
- письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності випуск-

ника під час проведення дослідження і визначенням самостійності та рівня 
виконаної роботи; 

- письмова рецензія на дипломну роботу, яка містить її оцінку за 
прийнятою чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») та критичні зауваження; 

- довідка про перевірку роботи на плагіат; 
- направлення на захист дипломної роботи. 

Перевірка дипломної роботи на плагіат 
Відповідно до «Положення про дотримання академічної доброчес-

ності в Хмельницькому національному університеті» дипломна робота ма-
гістрів підлягає перевірці на наявність в ній плагіату. Ця перевірка здійс-
нюється випусковою кафедрою відповідно до графіка написання дипломної 
роботи (не пізніше ніж за 3 дні до захисту роботи) і виконується відпо-
відальною особою, призначеною завідувачем кафедри для введення до елект-
ронної системи Anti-Plagiarism кваліфікаційних робіт. 

Відповідальний приймає завершену дипломну роботу, підписану 
керівником, у друкованому вигляді, а також її електронну версію у форматі 
*.rtf (Rich Text Format), *.doc (Word 97 - Word 2003), *.docx (Word 2007), *.pdf 
(Portable Document Format) та здійснює вибіркову перевірку на предмет збігу 
між друкованою та електронною версіями роботи. Якщо друкована та 
електронна версії не збігаються, дипломна робота повертається здобувачеві 
для усунення розбіжностей. Відповідальний вводить електронний варіант 
дипломної роботи у систему та перевіряє її на наявність академічного пла-
гіату. Дипломна робота вводиться повністю, починаючи з титульного аркуша 
пояснювальної записки до додатків. Перевірка дипломної роботи на ака-
демічний плагіат здійснюється на базі даних електронної системи Anti-
Plagiarism впродовж одного робочого дня. Після перевірки на академічний 
плагіат відповідальний видає здобувачеві результат перевірки у формі 
роздрукованої довідки, що обов’язково додається до дипломної роботи.  

Для дипломних проектів освітньо-професійних програм підготовки 
здобувачів вищої освіти допускається максимальний збіг з однією роботою 
не більше ніж 40 %; для дипломних робіт освітньо-наукових програм – не 
більше ніж 25 %. Наявність помилок у роботі не повинна перевищувати межу 
20 %; у разі використання специфічних термінів – 30 %. Робота не повинна 
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мати менше ніж 60 000 знаків (300 лексем). Якщо робота не відповідає хоча б 
одній із встановлених вимог, вона повертається студенту на доопрацювання.  

У разі виявлення плагіату, що перевищує встановлені нормативи (на 

підставі довідки), здобувач не допускається до захисту дипломної роботи до 

моменту усунення виявлених порушень та повторного проходження пере-

вірки в електронній системі Anti-Plagiarism. У випадку виявлення умисного 

пошкодження тексту кваліфікаційної роботи, що унеможливлює її перевірку 

в електронній системі Anti-Plagiarism, повну відповідальність за це несе ви-

нятково здобувач вищої освіти, а робота не допускається до захисту.  

За незгоди автора дипломної роботи щодо дій посадових осіб –

керівник інформує про це службовою запискою декана факультету, на якому 

навчається студент. Остаточне рішення щодо факту академічного плагіату у 

дипломних роботах здобувачів вищої освіти може бути прийнято комісією, 

створеною розпорядженням декана факультету. 

 

4.2  Захист та оцінювання дипломної роботи 

 

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні екза-

менаційної комісії (ЕК). Виступ студента (додаток К) триває 8–10 хв. Під час 

виступу за допомогою засобів мультимедіа демонструється презентація нау-

кового дослідження, що містить основні твердження роботи та наочний ма-

теріал (схеми, діаграми, графіки тощо). У своєму виступі студент повинен 

висвітлити такі положення: обґрунтування актуальності теми дипломної ро-

боти; формулювання мети дипломної роботи та завдань, які ставилися перед 

студентом для розробки теми; – стислий виклад основних положень змісту 

дипломної роботи, характеристика засобів, які використовувалися для ви-

вчення та розкриття теми та висновків за результатами досліджень; висновки 

за результатами дослідження.  

Тези виступу узгоджуються з керівником дипломної роботи. Реко-

мендується починати доповідь словами: «Шановний головуючий екзамен-

наційної комісії, шановні члени екзаменаційної комісії, а також усі присутні! 

До Вашої уваги представлено дипломну роботу на тему (назва теми)». Допо-

відь повинна закінчуватись словами «Дякую за увагу, доповідь закінчено».  

Надійною передумовою для доповіді є ґрунтовно опрацьовані ви-

сновки. У доповіді головна увага повинна бути приділена власним дослі-

дженням і розробкам та отриманим результатам. У доповіді та відповідях на 

запитання магістр має продемонструвати ґрунтовні знання першоджерел та 

наукової літератури з обраної проблеми, всебічне володіння матеріалом до-

слідження; здатність самостійно аналізувати і узагальнювати результати до-

слідження, аргументувати та обґрунтовувати власні твердження. 

Після закінчення доповіді магістр зобов'язаний відповісти на запи-

тання голови, членів ЕК, науковців та магістрів, присутніх на захисті. 

Як правило, на захисті має бути присутні керівник дипломної роботи 
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і рецензент. Якщо науковий керівник або рецензент відсутні, відзив або ре-

цензія зачитуються головою або одним з членів ЕК. 

Дипломна робота магістра оцінюється на основі виступу студента та 
його відповідей на питання членів комісії, відгуку наукового керівника та 
висновку рецензента. Оцінювання дипломної роботи відбувається на закри-
тому засіданні ЕК і оформляється протоколом, де фіксується хід захисту. 
Оцінка обговорюється на закритому засіданні ЕК та оголошується головою 
ЕК на відкритому засіданні у присутності членів ЕК та усієї групи магістрів.  

При оцінюванні роботи ЕК бере до уваги такі фактори: 

 якість дипломної роботи в цілому (її творчий характер); 

 вміння автора аналізувати теоретичний матеріал, аргументованість 
позиції і висновків, наявність власних досліджень, нестандартних підходів та 
елементів новизни, обґрунтованість сформульованих практичних рекомендацій); 

 самостійність у розробці проблеми; 

 якість оформлення дипломної роботи (структура і логічна побу-
дова, коректність використання літературних та інформаційних джерел, стиль 
викладу, грамотність, дотримання вимог щодо оформлення списку вико-
ристаних джерел, ілюстративний матеріал); 

 рівень виступу магістра (побудова доповіді, чіткість у форму-
люванні актуальності, мети і завдань роботи, вміння зробити правильні ви-
сновки, культура мовлення, відповіді на питання); 

 відповіді на питання членів ЕК; 

 відгук керівника та оцінка дослідження рецензентом. 
Оцінка «відмінно» виставляється, коли обґрунтована актуальність 

теми, тема розкрита повністю, дослідження виконане на високому науково-
теоретичному та методичному рівні; одержані результати систематизовані, 
висновки й рекомендації є переконливими; продемонстровано вільне воло-
діння матеріалом дослідження; оформлення роботи відповідає вимогам. 

Оцінка «добре» виставляється, коли обґрунтована актуальність теми, 
тема розкрита повністю, дослідження виконане на достатньо високому нау-
ково-теоретичному та методичному рівні; одержані результати системати-
зовані, але висновки не є переконливими, або відсутні рекомендації, або є 
незначні зауваження до оформлення роботи. 

Оцінка «задовільно» виставляється, коли тема розкрита повністю, 
але науково-теоретичний та методичний рівень її виконання не дуже висо-
кий; одержані результати систематизовані недостатньо; висновки зроблені не-
переконливо; під час захисту продемонстровано посередній рівень володіння 
матеріалом дослідження; не дотримані всі вимоги щодо оформлення роботи. 

Оцінка «незадовільно» виставляється, коли тема розкрита непов-
ністю, науково-методичний рівень роботи низький; висновки непереконливі; 
магістр погано володіє матеріалом дослідження, неспроможний відповісти на 
запитання; є суттєві зауваження до оформлення літератури. 

Студент, який одержав негативну оцінку при захисті дипломної ро-
боти, відраховується з правом повторного захисту. Екзаменаційна комісія може 
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прийняти рішення про рекомендацію магістра до вступу в аспірантуру. 
Захищені магістерські роботи передаються на зберігання в архів університету. 
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Дипломна робота магістра присвячена дослідженню процесу роз-

витку компетентності у писемному мовленні англійською мовою у старшій 

школі.  

У роботі досліджено зміст, особливості та характерні риси писемного 

мовлення. Висвітлено основні етапи роботи з розвитку компетентності у 

писемному мовленні. Розглянуто зміст та цілі формування компетентності у 

писемному мовленні у старшій школі. Проаналізовано критерії відбору текс-

тів-зразків для навчання англомовного писемного мовлення. Розроблено сис-

тему вправ для розвитку компетентності у писемному мовленні учнів старшої 

школи. Ефективність розробленої системи вправ для розвитку компетент-

ності у писемному мовленні англійською мовою учнів старшої школи була 

підтверджена експериментальним шляхом. 
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81 cited sources. 

The thesis deals with the problem of developing of competence in English 

language writing at senior school. The thesis studies the essence and peculiar 

features of foreign language writing. The main stages and different approaches 

which have been used in the process of development of competence in English 

language writing have been examined. The content and aims of development of 

competence in English language writing at senior school have been considered. 

The criteria for selection of sample texts for studying written language in English 

have been analyzed. The system of tasks for forming competence in English 

language writing of senior school students has been worked out. The effectiveness 

of the given system of tasks for forming foreign language writing competence was 

experimentally confirmed. 
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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

Факультет міжнародних відносин 

Кафедра практики іноземної мови та методики викладання 

 

 

ВІДГУК КЕРІВНИКА 

 

 

про дипломну роботу _(прізвище та ініціали)_______________ 
____________________ ______________________________________________ 

Назва 

за спеціальністю ________________________________________ 

 

 Актуальність теми. 

 Відповідність змісту роботи обраній темі. 

 Рівень повноти розробки питань і окремих проблем. 

 Рівень теоретичної та професійної підготовки магістра, його здат-

ність до самостійної роботи. 

 Логічність, послідовність, аргументованість викладу матеріалу, 

вміння робити висновки. 

 Характеристика студента під час роботи над магістерською 

роботою (дисциплінованість, наполегливість, підготовленість, своє-

часність виконання завдання тощо). 

 Важливість запропонованих магістром рекомендацій для їх впро-

вадження в практику роботи навчальних закладів різного рівня. 

 Відповідність дослідження вимогам, що ставляться до магіс-

терських робіт. 

 

Дата і підпис керівника дипломної роботи із зазначенням посади, 

наукового ступеня та вченого звання. 



 44 

ДОДАТОК И 

 

ОРІЄНТОВНА  СХЕМА  РЕЦЕНЗІЇ  НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ МАГІСТРА 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

 

 

про дипломну роботу _(прізвище та ініціали)_______________ 
____________________ ______________________________________________ 

Назва 

за спеціальністю ________________________________________ 

 

 Актуальність теми. 

 Практична цінність питань, які розроблені в науковій роботі.  

 Коротка характеристика дипломної роботи за розділами.  

 Позитивні моменти і недоліки дипломної роботи.  

 Новизна й оригінальність ідей, покладених в основу роботи.  

 Методика вивчення і обробка матеріалів дослідження.  

 Наявність в роботі певних рекомендацій та їх обґрунтування. 

 Якість оформлення дипломної роботи.  

 Недоліки роботи.  

 Оцінка дипломної роботи за чотирибальною системою.  

 

Дата і підпис рецензента із зазначенням посади, наукового ступеня та 

вченого звання. 
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ДОДАТОК К 
 

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ МАГІСТРА  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ 
 
Шановний головуючий екзаменаційної комісії, шановні члени екза-

менаційної комісії, а також усі присутні, Вашій увазі пропонуються результати 
дипломної роботи на тему «Використання кейс-методу для розвитку англомовної 
комунікативної компетентності в усному мовленні учнів 10-х класів» 

Володіння іноземною мовою виступає сьогодні одним з базових завдань 
підготовки старшокласників, оскільки наявність в учнів старшого віку іншо-

мовної комунікативної компетентності забезпечує можливість їх участі в між-
народній загальнокультурній комунікації для реалізації особистих потреб, а 
також подальшої професійної самоосвіти та самовдосконалення. Відповідно, 
з’являється необхідність розвивати здатність і готовність учнів вступати в різного 
роду комунікації з метою вирішення завдань спілкування, вести діалог та дис.-
кусію, звертатися до інших з питаннями, судженнями, висловлюваннями, конят-
руювати відповіді на поставлене запитання, знаходити вербальні і невербальні 

засоби формування і формулювання думки, що є необхідними складовими 
формування комунікативної компетентності в усному мовленні учнів. Ефек-
тивний розвиток англомовної комунікативної компетентності в усному мовленні 
учнів старших класів вимагає використання інтерактивних сучасних освітніх 
технологій та методів. 

Проблемам формування та розвитку комунікативної компетентності в 
процесі навчання іноземної мови присвячені роботи багатьох вчених таких як: 
A. Андрієнко, Г. Архипової,  І. Бім, Н. Гез, М. Гончарової, І. Зимньої, Є. Нікіті-

ної, Е. Пасова, Р. Белл (Robert N. Bellah), Е. Берн (Eric Berne), Т. Гордон (Thomas 
Gordon), А. Маслоу (Abraham Maslow) та інших. 

Хоча окреслене питання неодноразово було предметом наукового ана-
лізу, вказана проблема потребує більш детального висвітлення, що й зумовило 
вибір теми дослідження «Використання кейс-методу для розвитку англомовної 
комунікативної компетентності в усному мовленні учнів 10-х класів».  

Об’єктом нашого дослідження є процес формування англомовної кому-

нікативної компетентності в усному мовленні у старшій школі. Предмет дослі-
дження – кейс-метод як сучасний та ефективний засіб розвитку англомовної 
комунікативної компетентності в усному мовленні учнів 10-х класів. 

Мета дослідження полягає в розробці та обґрунтуванні рекомендацій щодо 
використання кейс-методу для активізації розвитку комунікативної компетент-
ності в усному мовленні у процесі навчання англійської мови учнів 10-х класів та 
експериментальній перевірці ефективності розробленого комплексу вправ-кейсів. 

Відповідно до сформульованої мети окреслено основні завдання дослі-
дження: визначити особливості розвитку англомовної комунікативної компе-
тентності в усному мовленні у старшій школі; проаналізувати методичні аспекти 
використання кейс-методу на уроці англійської мови в учнів 10-х класів; обґрун-
тувати рекомендації щодо розробки та використання кейсів для уроків анг-
лійської мови у 10-х класах; розробити комплекс дидактичних вправ-кейсів та 
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експериментально перевірити його ефективність для активізації розвитку англо-
мовної комунікативної компетентності в усному мовленні учнів 10-х класів. 

Методи дослідження, використані у дипломній роботі: теоретичний ана-

ліз наукової літератури, синтез, порівняння, узагальнення і систематизація отри-

маних даних; педагогічне спостереження, анкетування, інтерв’ю, бесіда, дис.-

кусія; методи математичної статистики. 

Основною метою навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах 

стає формування та розвиток умінь і навичок іншомовного спілкування, що пе-

редбачає досягнення учнями такого рівня комунікативної компетентності, який 

був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах. 

Тому нами було розглянуті такі поняття як: «комунікативність», «комуні кабель-

ність», «спілкування», що дало змогу визначити, що ж таке Англомовна кому-

нікативна компетентність в усному мовленні (АККУМ). Отож, АККУМ визна-

чається нами як володіння, здатність і готовність до оволодіння учнями навич-

ками та вміннями здійснювати усне спілкування шляхом підтримання потрібної 

комунікативної дистанції зі співрозмовником, правильного реагування на спіл-

кування, розуміння мотивів, інтенцій, стратегій поведінки як своїх власних, так і 

співрозмовників, розвиваючи теми англомовного міжособистісного спілкування, 

використовуючи прийняті комунікативні формули, вербальні та невербальні 

засоби стимулювання взаємодії, елементи соціокультурного контексту, необхідні 

для породження і сприйняття англійського мовлення з точки зору носія. Заува-

жимо, що успішність формування англомовної комунікативної компетентності в 

усному мовленні учнів 10-х класів залежить від правильного вибору форм і метод-ів 

навчання. Однією з перспективних технологій навчання англійської мови є кейс-метод. 

Кейс-метод – техніка активного навчання, яка полягає у використанні кон-

кретних навчальних ситуацій під час організації процесу навчання, націлена на 

формулювання проблеми і пошук варіантів її вирішення. Застосування кейс-

методу вдосконалює розвиток умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності (чи-

тання, говоріння, письмо та аудіювання), що сприяє більш активному і успіш-

ному формуванню іншомовної комунікативної компетентності на заняттях з 

іноземної мови  

Особливістю методу є створення проблемної ситуації на основі фактів з 

реального життя. Учні отримують пакет документів (кейс), за допомогою яких 

або виявляють проблему та шляхи її вирішення, або ж знаходять можливі 

варіанти виходу зі складної ситуації, коли проблема вже визначена.  

Важливим є те, що класифікація кейсів може здійснюватись за різними 

ознаками: за способом подання матеріалу, складністю, розміром, наявністю сю-

жету, часовою послідовністю, за змістом кейса. Для того аби кейс відповідав усім 

вимогам, повинні бути враховані такі етапи роботи з кейсом, як: підготовчий, 

ознайомчий, аналітичний, підсумковий етап та підведення підсумків. 

Основою кейс методу має бути комплекс дидактичних кейсів за на-

вчальною тематикою. Рекомендації щодо розробки кейсів та використання кейс-

методу відображенні у дипломній роботі. 

В процесі дослідження було розроблено 5 навчальних кейсів відповідно 

до лексичних тем підручника та програми 10-го класу з англійської мови. За-
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пропоновані кейси містять проблеми сім’ї та відносин, вибору претендентів на 

роботу, харчування, приготування їжі та підготовки до свята. 

При створенні кейсів враховувався принцип диференціації, тому кожен з 

кейсів містить кілька проблем, різних за рівнем складності. Метою кейсів було 

навчити учнів аналізувати, узагальнювати, чітко висловлювати і відстоювати 

власну позицію, уважно слухати інших, проводити аналогії та робити висновки. 

Кожен з кейсів включав статистичні дані, статті, відео- та ілюстративні матеріали. 

Щоб довести результативність застосування кейс-методу для розвитку кому-

нікативної компетентності в усному мовленні на уроках англійської мови у 

десятикласників ми поставили перед собою низку завдань: діагностика рівнів 

сформованості англомовної комунікативної компетентності в усному мовленні; 

визначення основних критеріїв, за якими оцінювались учні та рівні сфор-

мованості усної англомовної компетентності; визначення експериментальної та 

контрольної груп; вибір підручника, що слугував основою для розробки добірки 

кейсів; розробка авторського комплексу кейсів для активізації розвитку англо-

мовної комунікативної компетентності в усному мовленні. 

Експеримент проводився на базі Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІст., гім-

назія». Учасниками експерименту стали 30 учнів – контрольна та експеримен-

тальна групи. У ЕГ організація навчального процесу здійснювалася як цілісна 

система із застосуванням розробленого нами авторського комплексу вправ-

кейсів, у КГ – за традиційною методикою. Експериментальна перевірка прохо-

дила у три етапи: 

1) передекспериментальний зріз;  

2) експериментальне навчання за розробленим комплексом вправ;  

3) післяекспериментальний зріз. 

Критеріями дослідження виступили: критерій володіння лексико-гра-

матичним матеріалом за тематикою навчання; критерій відповідності вимови 

фонетичним нормам англійської мови; критерій зв’язності монологічного; 

критерій уміння ефективно реалізовувати усну комунікацію у діалогічній формі 

відповідно до комунікативних завдань. 

Відповідно ми дізнались рівні сформованості АККУМ до цих критеріїв, 

визначили оцінки студентів, а також порівняли результати до експерименту та 

після у двох групах. Ось наприклад на слайді ви можете побачити порівняльну 

таблицю рівнів учнів до експерименту та після за критерієм «володіння лексико-

граматичним матеріалом за тематикою навчання». 

Отже, отримані результати двох груп за кожним критерієм ми обчислили 

за формулою Стьюдента. На діаграмі можна побачити, що емпіричне значення 

критерію Стьюдента після проведення післяекспериментального зрізу для ЕГ і 

КГ склало 2, 32; 2, 35; 2, 27; 2, 29 > 2,05. Оскільки отримані емпіричні значення 

tекс. перевищують табличне, то є підстави стверджувати, що рівень сформо-

ваності АККУМ в учнів експериментальної групи є вищим аніж у КГ. Тобто ви-

користання кейс-методу сприяє розвитку англомовної комунікативної компетент-

ності в усному мовленні учнів 10 класів. Результати проведеного дослідження 

дають підстави вважати, що визначені завдання реалізовано, мета досягнута. 

Дякуємо за увагу, доповідь закінчено. 

http://dungimn.at.ua/
http://dungimn.at.ua/
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