В И М О Г И ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Магістерська робота (МР) є самостійним науковим дослідженням, що має
внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми. Робота
магістра повинна:
- відповідати сучасному рівню розвитку науки, а її тема – бути
актуальною;
- відбивати як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового
пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у
кожному конкретному випадку їх використання;
- містити принципово новий матеріал, що включає опис нових фактів,
явищ і закономірностей або узагальнення раніше відомих положень з інших
наукових позицій або у зовсім іншому аспекті;
- передбачати елементи наукової полеміки; наводити вагомі й переконливі
докази на користь обраної концепції, всебічно аналізувати і доказово
критикувати протилежні їй точки зору.
Обсяг (без бібліографії та без додатків) роботи магістра: комп`ютерний
набір – до 3-х друк. аркушів/70 сторінок машинописного тексту (відповідно:
вступ – до 5 стор., висновки – 3-4 стор.). Список використаних джерел складає
приблизно 70 джерел.
СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Титульний аркуш
Зміст містить: перелік скорочень та умовних позначень (якщо вони є);
вступ; заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є); висновки; список
використаних джерел; резюме; додатки (якщо вони є), із вказівкою номера
сторінки. Приклад змісту наведено у Додатку Д.
Перелік умовних позначень, символів,
скорочень і термінів
Якщо в роботі магістра вжиті маловідомі скорочення, специфічна
термінологія, позначення і таке інше, то їх перелік подається у вигляді
окремого списку, який розміщується після ЗМІСТУ, перед ВСТУПОМ.
Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті дипломної роботи
наводять їх розшифровку.
Вимоги до структурних елементів магістерської роботи
Вступ (не більше 5 сторінок) розкриває сутність наукової проблеми, її
значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, стан розробленості,
обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подається загальна
характеристика дипломної роботи магістра у такій послідовності:
Актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження (формулюється доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки

шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями
проблеми);
Об’єкт дослідження (процес або явище, що породжує проблемну ситуацію
і обране для вивчення);
Предмет (міститься в межах об’єкта – саме на ньому повинна бути
спрямована увага, оскільки він визначає тему дипломної роботи магістра);
Мета і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети;
Методи дослідження, використані для досягнення поставленої в МР мети;
Матеріал дослідження і його обсяг, використаний для досягнення
поставленої в дипломній роботі мети;
Наукова новизна, (коротка анотація нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою на відмінність цих положень від вже відомих);
Практичне значення одержаних результатів;
Апробація результатів дослідження (наводяться дані щодо участі автора в
конференціях, колоквіумах та щодо публікацій);
Положення, що їх винесено на захист (коротка анотація нових положень
або рішень, запропонованих автором особисто, з обов`язковою вказівкою на
відмінність цих положень від вже відомих);
Структура роботи (наприклад: “Логіка дослідження зумовила структуру
дипломної роботи: вступ, ...розділи, висновки, список використаних джерел із
... найменувань, ...додатків. Загальний обсяг ...сторінок”).
Основна частина[1] складається з розділів (підрозділів, підпунктів тощо). В
розділах основної частини подають:
- огляд спеціальної літератури (з особливим наголосом на літературі
останніх років і літературі іноземними мовами) і вибір напрямків досліджень
(загальний обсяг огляду не повинен перевищувати 20% обсягу основної
частини дипломної роботи);
- аналіз і результати власних досліджень автора з обов’язковим
висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми.
Висновки
Висновки бувають двох видів – висновки до розділів і загальні
висновки. Висновки до розділів можуть містити пронумероване викладення
результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі.
Загальні висновки мають містити стисле викладення теоретичних і
практичних результатів, отриманих автором дипломної роботи особисто в ході
дослідження, а також обгрунтування перспектив проведення подальших
досліджень у даній галузі (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також
наведення загальновідомих істин не допускаються).
Посилання в тексті магістерської роботи
робляться в квадратних дужках з наведенням:
- прізвища автора (в транскрипції оригіналу), року видання і сторінки.
Наприклад: [Арутюнова 1999, с. 342; Austin 1994, c. 89]

- при наявності кількох робіт одного автора одного року видання,
після дати додається маленька латинська літера. Наприклад: [Арутюнова
1999а, с. 342; Austin 1994а, c. 89]
- при посиланні на колективні видання наводити повну назву
роботи. Наприклад [Дискурс іноземномовної комунікації 1996, c. 89]
- при посиланні на періодичні видання (після прикладів) давати
повну або скорочену назву, але з її поясненням у списку використаних джерел.
Наприклад: [FM № 245 1994, c. 89]
- при наявності 2-3 авторів наводити першого і відповідної позначки.
Наприклад [Левицький и др.1989, c. 89; Austin et all 1994, c. 89]
Список використаних джерел розміщують в алфавітному порядку і
складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи
(ГОСТ 7.1-84. Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги і правила
складання (див. Додаток Е)). У списку літератури повинні переважати новітні
видання. Цей список повинен містити не менше 25% літератури іноземними
мовами. Кількість використаних джерел для дипломної роботи магістра
становить не менше 70.
Список джерел фактичного (ілюстративного) матеріалу розміщують
також в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів.
Додатки
Додатки наводяться в кінці роботи після списку джерел. Додатки мають
включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи
магістра (таблиці, графіки, глосарії, методи, ілюстрації, рекомендації щодо
впровадження) і наводяться тільки в разі необхідності. Вони позначаються не
цифрами, а літерами Додаток А, Додаток Б, Додаток В, Ддодаток Д в правому
верхньому кутку.
Правила оформлення магістерської роботи
Магістерську роботу друкують на одній стороні аркуша білого паперу
формату А-4.
- шрифт – Times New Roman (для значеннєвого виділення прикладів, понять
тощо допускається використання інших шрифтів);
- розмір шрифту – 14;
- відстань між рядками – 1,5 інтервали (до 30 рядків на сторінці);
- верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 10 мм.
Заголовки структурних частин дипломної роботи: ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК
УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, РЕЗЮМЕдрукують великими літерами
симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої)
з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок
складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.
Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з
абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка,
надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом
повинна дорівнювати 3-4 інтервалам
Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків,
таблиць подають арабськими цифрами без знака № у правому верхньому куті
сторінки без крапки в кінці.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається
з номера розділу, підрозділу і пункту, між якими ставлять крапку (наприклад,
1.3.2 – другий пункт третього підрозділу першого розділу), потім у тому ж
рядку йде заголовок пункту (пункт може не мати заголовка).
Тема роботи магістра визначається науковим керівником і затверджується
на засіданні кафедри та радою факультету, на якому навчається студент, за рік
до закінчення університету.
Дипломна робота повинна мати обгрунтування актуальності обраної теми,
визначення об’єкта, предмета і цілей дослідження.
У роботі необхідно розкрити суть проблеми на основі опрацьованої
літератури.
Робота магістра має виявити вміння студента грамотно проводити
дослідження, інтерпретувати, систематизувати і класифікувати одержані
результати.
В роботі повинні бути чітко сформульовані висновки, яких дійшов студент
у ході дослідження, та рекомендації щодо використання у практиці розробленої
технології навчання.
Робота магістра виконується державною або іноземною мовою, яка
вивчається.
Система оцінювання магістерської роботи
спирається на такі параметри:
- глибина аналізу спеціальної літератури, у тому числі й використання
новітніх праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців,
- актуальність і перспективність теми дослідження,
- ступінь наукової новизни,
- методика дослідження,
- достовірність і верифікованість висновків,
- логіка викладення матеріалу,
- стиль, мова і орфографія викладення матеріалу.
Всі ці моменти спеціально наголошуються в рецензії, яку має давати
спеціаліст у даній галузі наукового знання, призначений кафедрою.

[1]

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ “ОСНОВНА ЧАСТИНА”В ТЕКСТІ РОБОТИ НЕ ВЖИВАЄТЬСЯ.

