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Додаток 1 

 

Індивідуальний графік проходження науково-дослідної практики 

студентом 1 курсу магістратури денної/заочної форми 

навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта 

_____________________________________________________________  

 

Завдання за планом   

 

Термін виконання   Фактичне виконання   

 

1. Розробка 

індивідуального графіку 

проходження практики. 

Узгодження його з 

науковим керівником 

магістерської роботи та 

керівником практики від 

кафедри   

  

2. Формулювання теми 

магістерської роботи, 

визначення предмету та 

об’єкту дослідження 

  

3. Ознайомлення з 

науково-

інформаційними 

джерелами за 

спеціальністю, обрання 

наукової проблематики 

та формування 

бібліографії 

  

4. Ознайомлення з 

іноземними науково-

інформаційними 

джерелами за 

спеціалізацією та 

обраним напрямом 

досліджень, переклад 

іноземної публікації 

  

5. Ознайомлення зі 

змістом авторефератів 

дисертацій за останні 

два роки за обраним 

напрямом досліджень, 

вибір автореферату, 

  



який найповніше 

відображає наукові 

інтереси практиканта та 

написання відзиву на 

нього   

6. Ознайомлення зі 

змістом публікацій у 

фахових виданнях за 

останні два роки за 

обраним напрямом 

досліджень, вибір 

наукової статті, яка 

найповніше відображає 

наукові інтереси 

практиканта та 

написання рецензії на 

неї 

  

7. Збір та обробка 

відповідними методами 

фактичного, 

фактологічного та 

статистичного матеріалу 

щодо стану об’єкту 

дослідження зі 

зведенням їх у 

відповідні розрахункові 

таблиці (не більше 

п’яти) 

  

8. Ознайомлення з 

нормативно-правовою 

документацією за 

обраною 

проблематикою та 

формування напрямів 

удосконалення щодо 

стану об’єкту 

дослідження у 

аналітичній записці та 

рекомендаціях до 

відповідних органів 

влади та управління 

  

9. Підготовка тексту 

доповіді(виступу) для 

участі у науковій 

конференції за обраною 

  



проблематикою 

10. Участь у науковій 

конференції, круглих 

столах т.щ. 

(обов’язкова) 

  

11. Підготовка наукової 

статті за обраним 

напрямом досліджень 

(друк статті бажаний) 

  

12. Виконання 

індивідуального 

завдання з обраної 

проблеми досліджень 

  

13. Уточнення теми 

магістерської роботи, 

предмету та об’єкту 

дослідження. 

Узгодження їх з 

науковим керівником 

магістерської роботи. 

  

14. Розробка завдання 

на магістерську роботу 

та плану роботи 

магістра. Узгодження їх 

з науковим керівником 

магістерської роботи. 

  

15. Розробка завдання та 

графіку виконання 

магістерської роботи 

  

16. Оформлення звіту з 

практики   

  

 

 

Узгоджено:                                                                                           дата 

Підписи наукового керівника та керівника від кафедри  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Факультет дошкільної та початкової освіти 

Кафедра дошкільної освіти 

Відповідно до навчального плану факультету на 20__/20__ навчальний 

рік по кафедрі ____________________________ було проведено науково-

дослідну практику студентів 1 курсу магістратури спеціальності 

«______________________» _________________ форми навчання з «_____» 

_____________ 20__ р. по «_____» _____________ 20__ р. 

 

1. Бази практики: 

для проходження практики студенти були направлені на наступні об’єкти: 

_____________________ _____________ 

(назва бази практики) (кількість студентів) 

_____________________ _____________ 

(назва бази практики) (кількість студентів) 

2. Керівництво практикою: 

Обов’язки відповідального за науково-дослідну практику від кафедри 

виконує _______________________________________ 

              (посада, ПІБ) 

наукові керівники _____________ _____________ 

                               (посада, ПІБ) (кількість студентів) 

3. Дати проведення: 

Настановчі збори проведені кафедрою «09» вересня 2016 р. 

Звітна конференція проведена кафедрою «____» ______________ 20__ р. 

4. Склад комісії із захисту практики. 

Для захисту звітів практики кафедрою ____________________________ було 

створено комісію у такому складі: 

________________________________ 

(посада, ПІБ) 

________________________________ 

(посада, ПІБ) 

________________________________ 

(посада, ПІБ) 

5. Основні:види робіт, що провели студенти під час проходження практики 

(огляд літератури, збір та обробка фактичного матеріалу, підготовка наукової 



статті, підготовка доповіді (виступу) на наукову конференцію тощо) згідно з 

метою та завданнями даного виду практики ____________________________ 

тематичні напрями досліджень_______________________________________ 

 

1. Звітна документація, яку подали студенти за результатами проходження 

практики (індивідуальне завдання, характеристика, відгук, інші обов’язкові 

документи тощо) згідно з робочою програмою та вимогами факультету 

__________________________________________________________________ 

2. Результати захисту практики: 

оцінки: 

«відмінно»____________ 

«добре»______________ 

«задовільно»__________ 

«незадовільно»________ 

не з’явилися__________ (в тому числі з поважних причин _____), зокрема 

________________________________________________________________). 

(пояснення кожної причини неявки з вказанням ПІП студента та шляхів 

вирішення проблеми). 

Захист звітів з практики для студентів, які не з’явилися на практику 

вчасно призначені на _____________________________. 

Студенти, які були особливо відмічені комісією за підсумками 

виконаної роботи: 

________________ ______________ ______________ _______________ 

(ПІБ студента) (ПІБ наукового керівника) (тема роботи) (коротко що 

зроблено) 

________________ ______________ ______________ _______________ 

(ПІБ студента) (ПІБ наукового керівника) (тема роботи) (коротко що 

зроблено) 

1. Загальні результати проходження практики студентами кафедри 

(кількість підготовлених під час проведення практики наукових статей, 

впроваджень, тощо) 

2. Відповідність теми індивідуального завдання темі курсової або 

кваліфікаційної роботи магістра за відповідним напрямом. 

3. Недоліки в організації, проведенні та захисті практики 

________________ 

4. Висновки та пропозиції щодо підвищення ефективності даного виду 

практики по кафедрі (факультету). 

 

Завідувач кафедри 



__________________ _______________ 

(ПІБ) 

Керівник практик 

від кафедри (факультету) _______________________ ______________ 

(ПІБ) 

Відповідальний за науково-дослідну практику 

від кафедри ______________________ _______________ 

(ПІБ) 

"___"_____2018 р. 

 

Звіт подається керівнику практики від керівника кафедри 

дошкільної освіти (не пізніше ніж через 7 календарних днів після 

проведення звітної конференції з практики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4 

 

Формат електронного звіту відповідального за науково-дослідну 

практику від кафедри (факультету) про проходження практики (виконується 

в MS Excel).  

Зведені дані по кафедрі __________________про підсумки науково-

дослідної практики студентів 1 курсу магістратури у 20__ - 20__ н.р.  

Основні результати практики 

Форма навчання – денна /заочна  

Кількість студентів на ______ курсі спеціальності (вказати назву 

спеціальності), осіб.  

Кількість студентів, які пройшли практику, осіб. 

Кількість студентів, які пройшли практику за договорами (цільові 

направлення) на підготовку спеціалістів, осіб. 

Кількість студентів, які не пройшли практику, осіб, з них: 

 - з поважних причин, осіб   -   -    

Кількість студентів, які пройшли практику за межами м. Миколаїва 

осіб   -   -    

Результати захисту (кількість осіб), з них отримали:   -   -    

 - відмінно   -   -    

 - добре   -   -    

 - задовільно   -   -    

 - незадовільно   -   -    

 - не з'явились (без поважних причин)   -   -    

 Керівництво практикою  

 Всього керівників практики, осіб, з них:   -   -    

 - професори   -   -    

 - доценти   -   -    

 - асистенти з науковим ступенем   -   -    

 - асистенти без наукового ступеня   -   -    

Забезпеченість базами практики  

Кількість місць для проходження практики, на які студенти влаштовані 

(розподілені) кафедрою   -   -    

Кількість місць для проходження практики, які обрані студентами 

самостійно   -   -    

Результати практики  



Кількість студентів, які взяли участь у конференції з доповідями, осіб* 

     

Кількість студентів, які мають публікації**      

Кількість студентів, які мають впровадження***      

 

Відповідальний за науково-дослідну практику 

 

від кафедри (факультету) ______________________ _______________ 

(ПІБ) 

* - до звіту надати списки студентів з наведенням назв конференцій, термінів 

та місця їх проведення, назв доповідей студентів на зазначених 

конференціях. 

* - до звіту надати списки опублікованих праць студентів спеціальності 

«Дошкільна освіта» 

* - до звіту надати списки студентів з впровадженнями, вказати повні 

реквізити ДНЗ та основні впроваджені результати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

 

Оцінка проходження науково-дослідної практики складається із суми 

балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про 

практику та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, 

які входять до програми практики. Для коректного порівняння оцінок різного 

типу застосовуються зважувальні коефіцієнти. 

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на 

практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим 

переведенням її у шкалу оцінок. 

1) сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожним структурним 

розділом програми практики; 

2) бали безпосередньо за захист звіту про практику; 

Загальна максимальна сума балів  100 

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту 

про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає 

студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розуміння студентом 

викладених у змісті звіту про практику положень. Виставлена загальна сума 

балів переводиться у традиційну оцінку і заноситься у відповідні документи 

як підсумкова оцінка з проходження практики. 

Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ) 

І. Найвища якість розділу звіту (оцінюється в 10 балів) повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) повне та вичерпне викладення матеріалу, яке використовувалося при 

проведенні студентом спеціальності «Економіка підприємства» занять та під 

час опрацювання відповідного розділу; 

2) повний склад необхідних додатків, які вимагаються відповідним розділом 

практики (копії документів, аналітичні та статистичні матеріали тощо); 

допускається представлення не менше 75% додатків, передбачених 

програмою, з причин, які не залежать від студента; 

3) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації; 

4) участь з виступом (доповіддю) у проведенні щонайменше однієї наукової 

конференції (з відповідним підтвердженням); 

5) дотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин 

програми практики. 

II. Посередня якість розділу звіту (оцінюється в 5 балів) визначається у 

випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів: 



1) неповне викладення матеріалу або неповна відповідність змісту роботи 

вимогам програми практики (50-75% охоплення зазначених у програмі 

проходження практики за відповідною дисципліною питань); 

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом практики 

(50-75% необхідних додатків); 

3) неактуальність або застарілість поданої у звіті інформації; 

4) недотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних частин 

програми практики. 

III. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) 

визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче 

пунктів: 

1) одночасно присутні два чи більше критеріїв, що відповідають оцінці в 5 

балів; 

2) неповне викладення матеріалу або неповна відповідність змісту роботи 

вимогам програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі 

проходження практики за відповідною дисципліною питань); 

3) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом практики 

(менше 50% необхідних додатків); 

4) недостовірність поданої у звіті інформації. 

 

 

І. Найвища якість захисту звіту про практику, яка оцінюється в 10 балів, 

повинна відповідати таким вимогам: 

1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці, чітке 

розуміння суті обраної наукової проблеми та володіння здобутками науки у 

цій царині; 

2) повне знання відповідного матеріалу, публікацій з обраної проблематики; 

3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'язані із змістом 

роботи науково-педагогічних кадрів. 

II. Захист звіту про практику оцінюється в 5 балів, якщо: 

1) відносно захисту на найвищий бал немає відповідності хоча б одному з 

пунктів, зазначених вище, або якщо: 

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи 

назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу. 

ІІІ. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше 

пунктів, зазначених у вимогах до нього; 



2) одночасно наявні обидва типи недоліків, які окремо характеризують 

критерій оцінки в 10 балів; 

3) характер відповідей дає підставу стверджувати, що особи яка захищає звіт 

про практику, неправильно зрозуміла зміст практики і тому не відповідає на 

питання по суті, припустилася грубих помилок у змісті відповіді. 

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховуються і 

впливають на загальну суму балів допущені недоліки та помилки, якими 

вважаються: 

- неохайне оформлення роботи (вживання незагальноприйнятих скорочень, 

рукописний варіант звіту, незрозумілий почерк, використання олівців замість 

чітких чорнил) (мінус 10 балів); 

- помилки в оформленні звіту про практику порівняно з діючими вимогами 

(мінус 5 балів); 

- помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і 

в цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті (мінус 5 балів); 

- використання застарілих науково-інформаційних джерел. 

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і 

впливає на загальну суму балів трудова дисципліна студента спеціальності 

«Дошкільна освіта» під час проходження практики. При порушенні графіка і 

змісту проходження практики (зафіксованому у відповідному журналі) 

викладач може знизити оцінку: 

 

- за одноразове порушення індивідуального графіку практики та відсутність 

без поважних причин на занятті у встановлений час або систематичні 

запізнення (мінус 5 балів за кожні факт порушення); 

- за несвоєчасність представлення на кафедру інформації про початок 

практики (мінус 10 балів); 

- за несвоєчасність представлення на кафедру звіту про практику (мінус 5 

балів). 

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих недоліків 0 балів. 

Студент спеціальності «Дошкільна освіта», котрий не виконав 

програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або 

незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, направляється на 

практику повторно або відраховується з університету. 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

Вимоги до оформлення бібліографії 

Вивчення літературних джерел 

Методи добору фактичних матеріалів і огляду літератури 

 

 

Ознайомлення з опублікованими за обраним напрямом досліджень 

магістерської роботи науковими працями починається відразу після розробки 

ідеї, тобто задуму наукового дослідження, який, знаходить своє 

відображення в темі й робочому плані роботи. 

Така постановка справи допомагає цілеспрямованіше шукати 

літературні джерела за обраною темою і краще опрацювати матеріал, 

опублікований у працях інших учених, бо витоки основних питань проблеми 

майже завжди закладені в більш ранніх дослідженнях. 

Як знайти потрібну літературу? Є два шляхи отримання 

бібліографічної довідки: замовлення у спеціалізованій інформаційній 

установі (інформаційному підрозділі установи) або самостійний пошук. 

Треба зазначити, що, незважаючи на високу кваліфікацію працівників 

інформаційних служб, вони ніколи не доберуть літературу так, як треба 

здобувачу, хоч і збережуть йому багато цінного часу. Науковий працівник у 

пошуку літератури має спочатку з'ясувати перелік періодичних видань, від 

яких можна сподіватися необхідної інформації. Добре складений перелік 

навіть при побіжному знайомстві із заголовками джерел допомагає 

усвідомити обсяг потрібної інформації 

Необхідно переглянути всі види джерел, зміст яких пов'язаний з темою 

магістерського дослідження. До них належать матеріали, надруковані в 

різних вітчизняних і зарубіжних виданнях, недруковані документи (звіти про 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, дисертації, депоновані 

рукописи, матеріали зарубіжних фірм), офіційні матеріали. Якщо такий 

перелік виявиться дуже великим, слід обмежити параметри бібліографічного 

пошуку: мова, країна, рік видання тощо. Коли з даного питання існує 

бібліографічний довідник, треба його використати, одночасно 

пересвідчившись у його повноті. Починати пошук варто з нової літератури, а 

потім поступово «розмотувати клубок», користуючись посиланнями на інші 

джерела. 

Стан вивченості теми доцільно аналізувати з інформаційних видань, 

метою випуску яких є оперативна інформація як про самі публікації, так і 

найсуттєвіші моменти їхнього змісту. Нині випуском інформаційних видань 

займаються Український інститут науково-технічної та економічної 



інформації (УкрІНТЕІ), Книжкова палата України, центральні наукові 

бібліотеки, Інститут реєстрації інформації НАН України, служби науково-

технічної інформації міністерств і відомств, деяких наукових установ. 

Найважливіші книги та статті необхідно обов'язково прочитати в 

оригіналі. Вивчаючи літературне джерело, слід відразу зробити його повний 

бібліографічний опис. Ніколи не покладайтеся на свою пам'ять, занотуйте 

необхідне та зауваження до кожного джерела. 

Вивчаючи літературу, не намагайтеся тільки запозичити матеріал. 

Паралельно обдумайте знайдену інформацію. Цей процес має тривати 

протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які виникли в ході 

знайомства з чужими працями, стануть основою для отримання нового 

знання. Зазвичай використовується не вся інформація, що міститься в 

певному джерелі, а тільки та, яка безпосередньо стосується теми роботи і 

тому найбільш цінна і корисна. Таким чином, критерієм оцінювання 

вивченого є можливість його практичного використання в майбутній 

кваліфікаційній роботі магістра. 

Вивчаючи літературні джерела, треба стежити за оформленням 

виписок, щоб надалі ними було легко користуватися. Працюючи над якимось 

питанням або розділом, треба постійно бачити його зв'язок із проблемою в 

цілому, а розроблюючи широку проблему – вміти розділяти її на частини, 

кожну з яких продумувати в деталях. Можливо, частина отриманих даних 

виявиться непотрібною; дуже рідко вони використовуються повністю. Тому 

необхідні ретельний відбір і оцінювання їх. Відбір наукових фактів – не 

проста справа. Це не механічний, а творчий процес, який потребує 

цілеспрямованої праці. Треба добирати не будь-які, а тільки наукові факти. 

Поняття "науковий факт" є значно ширшим і багатограннішим, ніж поняття 

"факт", що застосовується у повсякденному житті. Коли говорять про наукові 

факти, то розуміють їх як складові елементи основи наукового знання, 

віддзеркалення об'єктивних властивостей речей і процесів. На підставі 

наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії та 

виводяться закони. 

Наукові факти характеризуються такими властивостями, як новизна, 

точність, об'єктивність і достовірність. 

Новизна наукового факту свідчить про принципово новий, не відомий 

до цього часу предмет, явище або процес. Це не обов'язково наукове 

відкриття, але нове знання про те, чого ми досі не знали. 

Точність наукового факту визначається об'єктивними методами і 

характеризує сукупність найсуттєвіших прикмет предметів, явищ, подій, 

їхніх кількісних та якісних визначень. 



При доборі фактів необхідно бути науково об'єктивним. Не можна 

відкидати факти тільки тому, що їх важко пояснити або знайти їм практичне 

застосування. Справді, сутність нового в науці не завжди чітко видно самому 

досліднику. Нові наукові факти, часом досить значні, саме через те, що їхнє 

значення недостатньо розкрито, можуть надовго залишатися в резерві науки 

і не використовуватися на практиці. 

Достовірність наукового факту базується на його безумовному 

реальному існуванні, яке підтверджується при побудові аналогічних 

ситуацій. Якщо такого підтвердження немає, то немає і достовірності 

наукового факту. Достовірність наукових фактів значною мірою залежить від 

достовірності першоджерел, від їхнього цільового призначення і характеру 

їхньої інформації. Очевидно, що офіційне видання, опубліковане від імені 

державних або громадських організацій, установ і відомств, містить 

матеріали, точність яких викликає найменше сумнівів. 

Монографія – наукове видання, яке містить повне і всебічне 

дослідження якоїсь проблеми або теми; науковий збірник матеріалів 

авторитетної наукової конференції; науковий збірник дослідницьких 

матеріалів установ, навчальних закладів або наукових товариств із 

найважливіших наукових і науково-практичних проблем – всі ці видання 

мають принципове наукове значення і практичну цінність. У своїй основі 

вони безумовно належать до числа достовірних джерел. Практично 

абсолютну достовірність мають описи винаходів. 

Серед джерел інформації чільне місце посідають наукові статті. 

Теоретичні статті в галузі педагогічних велика кількість вони насичені 

роздумами, порівняннями, словесними доведеннями. Достовірність її змісту 

перебуває в залежності від достовірності вихідної інформації, використаної 

авторами. Проте тут важливого значення набуває позиція автора, його 

світогляд, з огляду на які стаття поряд з об'єктивними науковими даними 

може містити неправильні трактування, помилкові положення, різного роду 

неточності. Тому слід розібратися в цьому і точно оцінити зміст статті, 

встановити істинність тверджень її автора і дати їм відповідну оцінку. 

Самостійне значення має інформаційна стаття в будь-якій науковій 

галузі. Така стаття звичайно оперативна й актуальна, вона містить стислий, 

конкретний виклад певних фактів, повідомлення про якусь подію, явище. 

Подібно статтям, різний ступінь достовірності мають також доповіді, 

оголошені на наукових конференціях, симпозіумах. Деякі з них можуть 

містити обґрунтовані, доведені, апробовані відомості, інші – питання 

постановочного характеру, пропозиції тощо. 



Про достовірність вихідної інформації свідчить не тільки характер 

першоджерела, а й науковий, професійний авторитет його автора, належність 

автора до тієї чи іншої наукової школи. У всіх випадках слід добирати тільки 

останні дані, найавторитетніші джерела, точно зазначати, звідки взяті 

матеріали. 

До фактів з літературних джерел треба підходити критично. Не можна 

забувати, що життя постійно йде вперед, розвиваються наука, техніка й 

культура. Те, що вважалося абсолютно точним вчора, сьогодні може 

виявитися неточним, а часом і неправильним. 

Особливою формою фактичного матеріалу є цитати. Органічно вплетені у 

текст наукової роботи, вони складають невід'ємну його частину. Цитати 

використовуються для того, щоб без перекручень передати думку автора 

першоджерела, для ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору 

та ін. Вони слугують необхідною опорою магістрові в процесі аналізу й 

синтезу інформації. Відштовхуючись від їхнього змісту, можна створити 

систему переконливих доказів, необхідних для об'єктивної характеристики 

явища, яке вивчається. Цитати можуть використовуватися і для підкріплення 

окремих тверджень самого здобувача кваліфікаційного рівня магістра. 

У всіх випадках кількість використаних цитат повинна бути 

оптимальною, тобто визначатися потребами розроблення теми наукової 

роботи. Від її автора вимагається встановити, чи доцільним є застосування 

цитат у контексті, чи нема в них перекручень сенсу аналізованих джерел. 

Причини перекручень можуть бути різними. В одних випадках із 

першоджерела можуть бути взяті слова, які не визначають основної суті 

поглядів його автора. В інших – цитати обмежуються словами, які містять 

лише частину думки, наприклад, ту, що більше відповідає інтересам автора. 

Іноді в цитаті викладається точка зору не на той предмет, що розглядається в 

даному контексті. Можливі й інші неточності при цитуванні. 

Найчастіше цитати та інші запозичені матеріали застосовують при 

написанні огляду літератури – одного з важливих етапів підготовки наукової 

роботи магістром. 

Основними завданнями огляду літератури є: 

• ознайомлення з матеріалами за обраною темою дослідження, їхня 

класифікація, відбір найцікавіших досліджень, основних фундаментальних 

праць, найсуттєвіших результатів; при цьому треба вивчати літературу не 

тільки з «вузької» теми, а й за близькими до неї темами; 

• виявлення напрямів досліджень, які викликають найбільшу цікавість, ще 

недостатньо досліджені і могли б стати темою кваліфікаційної роботи 

магістра; 



• формулювання напрямів наукового пошуку в магістерській роботі, 

характеристика методу й основних розділів теоретичної та 

експериментальної частин дослідження; і на завершення огляду – перша 

редакція орієнтовного плану роботи; 

• отримання вихідного матеріалу для написання частини магістерської 

роботи, складання анотованого покажчика статей і книг за обраною темою. 

Можна рекомендувати такий типовий план щодо пошуку та огляду 

літератури: 

• загальна характеристика галузі досліджень, значення останньої в науці і 

промисловості, актуальність завдань, які стоять перед даною галуззю; 

• класифікація основних напрямів досліджень у даній галузі; визначення 

напрямів, практично використовуваних, і таких, які перебувають у стадії 

розробки, відображення різних точок зору на розв'язання проблеми; 

• детальний виклад результатів досліджень за кожним розділом класифікації; 

для теоретичного дослідження – опис використаної методики, застосованого 

математичного апарату; для експериментальної роботи – найважливіші 

схеми, їхнє дослідження й основні результати; критичний аналіз цих 

матеріалів із пропозиціями та зауваженнями; 

• у кінці кожного розділу – висновки, підсумки досліджень і перелік 

основних нерозв'язаних проблем; 

• на завершення огляду – формулювання основних напрямів досліджень, їхня 

актуальність і кінцева мета; орієнтовний план роботи із зазначенням 

запропонованої методики теоретичних та експериментальних робіт. Існує два 

критерії самоперевірки правильності написання огляду: огляд пишеться не за 

авторами, а за завданнями досліджень; огляд тоді написаний правильно, коли 

його можна публікувати як самостійну статтю. Оформлення бібліографічного 

опису варто подати у звіті в табличному вигляді (табл.. 1). Позицією 

визначено відібраний автором магістерської роботи матеріал, який за логікою 

викладення являє цілісне уявлення про певне явище або процес і, який буде 

використаний при написанні роботи. Слід звернути увагу, що літературне 

джерело може мати одну або декілька позицій, які пов’язані з завданнями 

дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

Зразок оформлення бібліографічного опису джерел 

 

 

 

№ 

Автор, 

назва, 

видавник, 

місто 

видання, 

рік 

видання, 

загальна 

кількість 

сторінок 

  

Короткий зміст 

відібраного 

матеріалу, який 

використовуватим

еться в роботі 

(сторінки за 

кожною 

позицією) 

Відібрані 

цитати 

(характеристи

ка та сторінки 

за кожною 

позицією), на 

які будуть 

посилання 

Дискусійні 

моменти 

джерела 

(характеристи

ка та сторінки 

за кожною 

позицією) 

Зауваже

ння (для 

якого 

розділу, 

вирішен

ня якого 

завдання 

роботи 

відібран

ий 

матеріал

). 

 

      

      

 

(Зразок оформлення таблиці заповнюють  

науковий керівник з студентом-практикантом). 

 

Огляд літератури за темою демонструє ґрунтовне ознайомлення 

студента спеціальності «Дошкільна освіта» зі спеціальною літературою, його 

вміння систематизувати джерела, критично їх розглядати, виділяти суттєве, 

оцінювати зроблене раніше іншими дослідниками, визначати головне в 

сучасному стані вивчення теми. Матеріали такого огляду треба 

систематизувати в певному логічному зв'язку і послідовності. Тому перелік 

праць та їхній критичний розгляд не обов'язково подавати у хронологічному 

порядку. Якщо до обраної теми є дуже багато інформаційних джерел, то 

оглядові літератури може бути присвячений окремий розділ (зазвичай 

перший) основної частини дисертації. При цьому слід пам'ятати, що оскільки 

магістерська робота розкриває відносно вузьку тему, то огляд праць 

попередників роблять тільки з питань обраної теми, а не за проблемою в 

цілому. В огляді називають і критично оцінюють публікації, що мають пряме 

і безпосереднє відношення до теми. Зайвим є виклад усього, що стало 

відомим з прочитаного, і того, що має побічний стосунок до його праці. 

Буває, магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», не знайшовши в 

доступній йому літературі необхідних відомостей, безпідставно береться 

стверджувати, що саме йому належить перше слово в описі досліджуваного 

явища, проте згодом це легко спростовується. Ясно, що такі відповідальні 



заяви можна робити тільки після ретельного і всебічного вивчення 

літературних джерел і консультацій з науковим керівником. 

Всі відібрані джерела формуватимуть у подальшому бібліографічний 

список. Разом з тим недоцільно роботи детальний опис всіх відібраних 

джерел бібліографії. Слід проглянути і відібрати тільки ту літературу, 

використання якої дозволить розкрити обрану тему дослідження, а опис 

джерел доцільно подавати тільки за тими з них, які відібрані для 

використання в роботі. Бібліографічний список використаної літератури 

прийнято вміщувати після загальних висновків роботи – як одну із суттєвих 

частин кваліфікаційної роботи магістра, що відтворює самостійну творчу 

роботу магістранта у багатогранному інформаційному полі. 

Магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта» обов'язаний посилатися 

на джерела, з яких у роботі використано матеріали, окремі результати, ідеї чи 

висновки для розробки власних проблем, завдань, питань. Такі посилання 

дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність цитування 

певних наукових робіт, повідомляють необхідну інформацію про них, 

допомагають з'ясувати їх зміст, мову тексту та обсяг. Посилатися слід на 

останні видання творів. Більш ранні видання можна зазначати лише в тих 

випадках, коли в них наявний матеріал, не включений до останнього 

видання. 

Не варто включати до бібліографічного списку праці, на які немає 

посилання в тексті роботи і вони фактично не були використані, а також 

енциклопедії, довідники, науково-популярні книжки, газети. 

Бібліографічний апарат у роботі магістра спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» – це ключ до використаних автором джерел. Крім того, він певною 

мірою відбиває наукову етику й культуру наукової праці. Саме з нього можна 

зробити висновок про ступінь ознайомлення магістра з наявною літературою 

за досліджуваною проблемою. Бібліографічний апарат складається зі списку 

використаних джерел і посилань, які оформлюються відповідно до чинних 

стандартів. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: 

-  у порядку появи посилань у тексті за їхньою наскрізною нумерацією 

(найзручніший для користування і рекомендований при написанні 

роботи), 

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у 

хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно 

до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Примітки: 

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з Бібліографічними 

посиланнями ДСТУ 8302:2015 Київ ДП «УкрНДНЦ» 2016. 

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та 

факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи 

обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять 

бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх 

наводять у будь-якому описі. 

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і 

використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної 

пунктуації. 

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, 

необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від 

виду публікації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

 

Вимоги до структури, змісту та оформлення рецензії на наукову статтю, 

опубліковану в межах тематики обраного напряму магістерської роботи 

 

Написання рецензії на наукову статтю є одним з основних результатів 

наукового пошуку магістра спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Наукова 

стаття являє собою найновіші наукові результати щодо опрацювання 

відповідних проблем наукою та практикою. Якість та змістовність рецензії 

свідчить про глибину опрацювання наукової літератури за обраним 

напрямом досліджень й вказує на обізнаність магістра з найновішими 

науковими дослідження щодо обраної тематики. Вибір наукової статті для 

рецензування передбачає аналіз значного кола фахових наукових журналів, 

які визначаються ДАК України фаховими з економіки, і в яких публікуються 

основні результати наукових досліджень. Для написання рецензії може бути 

використана періодика (наукові журнали, збірки наукових праць, збірки 

матеріалів за підсумками проведених конференцій, датовані максимум один-

два роки тому (тобто, якщо рецензія пишеться у 2016 році, то публікація має 

бути датована 2014 роком, або максимум 2012 роком). До звіту як додаток 

долучається копія статті з журналу (титульний аркуш журналу, зміст, 

публікація), на яку магістром написано рецензію. 

При написанні відзиву магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 

ставить себе на місце наукового рецензента. Критичний підхід до 

опублікованих результатів дослідження – головний критерій високого 

професіоналізму магістра й доконечна умова конструктивної дискусії під час 

написання кваліфікаційної роботи магістра. 

Магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта» на підставі вивчення 

змісту публікації та переліку використаних автором для її написання праць, 

висвітлює такі обов'язкові питання: 

- актуальність обраної теми, 

- ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

- достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

- своєчасність та важливість для науки й національної економіки одержаних 

автором публікації результатів, 

- висловлюються рекомендації щодо їхнього використання; 

- зауваження щодо змісту; 

- висновок щодо відповідності публікації встановленим вимогам. 

 

 



 

 

Приклад оформлення рецензії 

Рецензіяна статтю Іванова Івана Івановича 

 

Лісович О.М. У кожній дитині цінуймо особистість / О.М Лісович // 

«Початкова школа» – № 8. – 2001. – С. 15 – 22. 

Рецензія 

на  статтю «У кожній дитині цінуймо особистість» вчителя –методиста 

ЗОШ №3 м. Борислав Львівської області   Лісович Ольги. 

Стаття Ольги Лісович присвячена дітям, у яких є свої комплекси, 

недоліки та дар Божий, і що кожна дитина для вчителя є особистістю. У 

статті висвітлено основні причини виникнення конфліктів між  учнями. 

Здійснено аналіз основних стратегій і методів вирішення та усунення 

учнівських конфліктів 

Метою статті є висвітлення причин, основних методів профілактики 

подолання та усунення конфліктів, які виникають в учнівському колективі,  

створити умови успіху для кожної дитини та намагання вчителя  виховати 

дружні стосунки. 

На сучасному етапі гостро постала проблема зростання конфліктності 

серед  учнів  загальноосвітніх навчальних закладів, спричинена умовами 

нашого сьогодення.   

Автор відзначає, що ситуація шкільного навчання вимагає від педагогів 

специфічних зусиль для організації взаємодії з учнями, побудованої на 

суб’єкт-суб’єктних відносинах, що визначає ефективність педагогічної праці 

і сприяє розвитку суб’єктності всіх учасників освітнього процесу. Зважаючи 

на це, актуальним є формування психологічних засобів подолання конфліктів 

у педагогічному процесі. 

Актуальність цієї статті не викликає сумнівів, бо метою є вміння 

вчителя адаптувати дитину в школі, а точніше – створити умови для 

адаптації успіху для кожної дитини. 

В центрі  уваги  знаходиться  виховання  дружби  серед учнів.  Головні 

зусилля направлені на вирішення проблеми: ліквідувати конфлікт в класі. 

Конфлікт у сучасному розумінні є складним, багатоплановим явищем. Як 

зазначається у психологічному словнику, конфлікт (від лат. сonflictus–

зіткнення) — це зіткнення протилежних інтересів, поглядів; серйозна 

розбіжність, гостра суперечка. Його дія одночасно може бути позитивною і 

негативною, розвивати і руйнувати, слугувати стимулом до змін, прогресу. З 



позиції психології, конфлікти — це природні закономірні процеси в 

життєдіяльності людей і організацій, які є неминучими умовами їх розвитку . 

Автор  зазначає,  що у  своєму розвитку конфлікт долає стадії 

наростання (передконфліктна стадія), реалізації (власне конфлікт), згасання 

(вирішення конфлікту). 

Ольга Лісович провела серйозні психоло-педагогічні  дослідження і 

зробила висновок, що  прості конфлікти вчитель вирішує самостійно, не 

викликаючи протидії учнів, за допомогою організації їх поведінки в школі 

(припинення бійки, сварки між учнями тощо). Складні ж класифікують за 

різними критеріями, виокремлюючи серед них конфлікти діяльності, 

конфлікти поведінки, конфлікти вчинків, конфлікти взаємин, а також 

мотиваційні конфлікти, конфлікти, зумовлені слабкою організацією навчання 

в школі .  

Автор ставить і вирішує, по суті, одну задачу: уміння побачити у 

кожній дитині особистість, розкрити її найкращі якості та спрямувати їх у 

потрібне русло, сіяти в дитячих серцях добре і  вічне, а саме:любов і повагу, 

плекати людяність та вдячність. 

Прочитавши  статтю Ольги Лісович, можна з впевненістю поставити 

гарну  оцінку і закликати до співавторства  та можна  рекомендувати  всім  

вчителям для опрацювання  цієї роботи на  педагогічних нарадах чи на 

засіданнях методичних об'єднань , бо авторові вдалося  вирішити ті 

проблеми, які виникли  в учнівському колективі.Разом з тим, слід зазначити, 

що висвітлення проблематики ….. має обмеження, які полягають у …. 

(наводяться упущення та недоліки) 

Оцінюючи загалом зміст наукової статті, зазначимо, що вона має 

теоретичну та практичну цінність, виконана на належному рівні, являє собою 

закінчене самостійне наукове дослідження та відповідає вимогам ВАК 

України. 

Рецензент:  

студентка магістратури  

спеціальності 012 «Дошкільна освіта»   

факультету дошкільної та початкової освіти  

Миколаївського національного університету  

імені В.О. Сухомлинського 

ПІП 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 8 

 

Вимоги до структури, змісту та оформлення наукових статей і доповідей 

за результатами досліджень магістра 

 

Для майбутнього вченого важливо оволодіти технікою написання 

статей і підготовки доповідей на конференціях не тільки з точки зору 

задоволення вимог щодо кількості та рівня публікацій, а й з позицій 

сприйняття їх слухачами та читачами. Це зобов'язує до певної логіки 

побудови доповіді чи статті, високої вимогливості до їхніх форми, стилю й 

мови 

 

Методика підготовки наукової статті 

 

Опублікувати статтю – це означає зробити матеріал надбанням 

фахівців для використання в їхній роботі. Отже, треба писати просто і 

зрозуміло. Слід уникати як передчасних публікацій, так і зволікання з 

публікаціями. 

Висвітлимо методику написання статті за результатами якогось 

часткового дослідження. Передусім треба розробити план. 

Для статті обсягом сім-вісім машинописних сторінок план, як правило, 

має бути таким: 

• вступ — постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими практичними завданнями (5—10 рядків); 

• останні дослідження і публікації, на які спирається автор, ви 

 ділення нерозв'язаних питань загальної проблеми, якій присвячується дана 

стаття (зазвичай ця частина статті складає близько 1/3 сторінки). її можна 

назвати «вихідні передумови»; 

• формулювання цілей статті (постановка завдання). Цей розділ особливо 

важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе даної статті. Мета 

статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних 

досліджень, тобто має на меті ліквідувати якісь «білі плями» у загальній 

проблемі (обсяг цієї частини 5-10 рядків); 



• виклад власне матеріалу дослідження (5-6 сторінок машинописного тексту 

через 2 інтервали). Невеликий обсяг вимагає виділення головного у 

матеріалах дослідження. Іноді можна обмежитися тільки формулюванням 

мети досліджень, коротким згадуванням про метод розв'язання завдання і 

викладом отриманих результатів. Якщо на обсяг статті немає суворих 

обмежень, то доцільно описати методику дослідження повніше; 

• на закінчення наводяться висновки з даного дослідження і коротко 

подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

 

З урахуванням вимог нормативних документів ВАК України: 

Постанови ВАК України за №7-05/1 від 15 січня 2003 р., Наказу ВАК 

України №63 від 26 січня 2008 р. та Наказу ВАК України № 30 від 24 

січня 2009 р. 

1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання 

даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

3. формулювання цілей статті (постановка завдання); 

4. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і 

перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

5. необхідність більшої кількості посилань в тексті статей; 

6. необхідність посилань в тексті статей на публікації іноземних авторів; 

7. необхідність та доцільність посилань в тексті статей на останні (за часом) 

публікації; 

8. переваги посилань в тексті статей на періодичні видання перед 

посиланнями на монографії та підручники; 

9. необхідність ідентифікації новизни й особистого внеску автора. 

Крім того, варто мати на увазі, що публікації повинні відображати 

результати дослідження магістерської роботи. 

План доповіді – аналогічний плану статті. Проте специфіка усного мовлення 

викликає суттєві зміни у формі та змісті. При написанні доповіді треба 

врахувати, що значна частина матеріалу викладена на плакатах (слайдах). На 

плакатах зазвичай подають: математичні постановки, метод розв'язання, 

алгоритми, структуру системи, схему експерименту, виявлені залежності в 

табличній або графічній формі тощо 

Тому в доповіді викладають коментарі (але не повторення!) до 

ілюстративного матеріалу. Це дає змогу на 20-30 % скоротити її. 



 

Слід також мати на увазі, що за 10 хвилин людина може прочитати матеріал, 

розміщений на 4 сторінках машинописного тексту (через 1,5  інтервали), 

тому обсяг доповіді зазвичай є меншим від обсягу статті. Крім того, 

доповідач повинен реагувати на попередні виступи за темою його доповіді. 

Полемічний характер доповіді викликає інтерес слухачів і підвищує їхню 

активність. 

 

Вимоги до структури та оформлення матеріалу 

Підготовлена стаття повинна готуватися з дотриманням таких 

основних правил та відповідати таким вимогам: 

-  відомості про автора (авторів): ім'я, по батькові, прізвище, вчене 

звання, вчений ступінь, посада і місце роботи — все це мовою 

оригіналу та англійською мовою. Після прізвища вказувати вчений 

ступінь (якщо він є) або посаду - в разі його відсутності. Між 

ініціалами і прізвищем ставити нерозривний пробіл; 

- індекс УДК, 

- назва статті мовою оригіналу та англійською мовою. Назва статті має 

бути короткою (5-9 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті 

досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що 

починаються зі слів: «Дослідження питання...», «Деякі питання...», 

«Проблеми...», «Шляхи...» 

- , в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми; 

- коротка анотація (2-4 речення) мовою оригіналу та англійською мовою. 

Анотації (українською та англійською) набирати курсивом 8кеглем. 

Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 

слів). Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового 

речення, наприклад: «Досліджено...», «Розглянуто...», «Установлено...» 

(наприклад, «Досліджено екологічну вихованість ...    Отримано 

задовільні результати для естераз...»); 

- стаття має включати наступні необхідні елементи: постановка 

проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що 

розглядається; визначення окремих питань, що не вирішені в обраній 

для дослідження проблемі; формулювання цілей статті; виклад 

основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; висновки з даного дослідження; внутрішню 

структуризацію - розділи з назвами або виділені; 

- не використовувати стильових розміток. 



- посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті в дужках 

за порядковим номером цієї роботи в списку. Посилання в тексті 

подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання 

на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через 

кому сторінку (маленьке «с»), далі її номер (наприклад: [1,с.5]). Якщо 

далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в 

тих самих дужках (наприклад, [4,с.5; 8, с.10-11]. Не подавати в тексті 

розгорнутих посилань, таки як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. - 

К., 2000, - С.54); 

- посилання на джерела статистичних даних обов'язкові; 

- посилання на публікації дослідників, праці яких цитуються чи 

використовуються для обґрунтування власних висновків обов'язкові; 

- посилання на підручники, навчальні посібники, газети і ненаукові 

журнали некоректні; 

- посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої 

необхідності; 

- у тексті статті наводити тільки останні новітні наукові дані, а не 

застарілі; 

- усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати українською мовою 

й обов'язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і конкретну 

сторінку; 

- не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 

безпосередньо в тексті; 

- на всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають 

супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати 

заголовки; 

- написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 

редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення; 

- формули чіткі, із загальноприйнятим використанням символів; 

формули у статтях по всьому тексту набирати лише в одному із 

формульних редакторів - Eq. 3.0 чи Mathtype 5, шрифт TIMES, 10 

кегль; 

- автори мають дотримуватись правильної галузевої термінології (див. 

Держстандарт); 

- терміни по всій роботі мають бути уніфікованими. 

- між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) ставити 

нерозривний пробіл. 

- скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год 

тощо), а також скорочення млн, млрд писати без крапки. 



- якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому 

згадуванні. 

- обсяг статті — 12-24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків); 

- шрифти найпоширенішого типу, текстовий шрифт та шрифт формул 

повинні бути різними; 

- таблиці компактні, з назвою та нумерацією; 

- якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією; 

- матеріали мають бути надані роздрукованими на папері та в 

електронному вигляді; 

- список літератури оформляти в алфавітному порядку. 

- номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. 

- у вихідних даних джерела вказати назву видавництва та кількість 

сторінок. 

- у джерелах, які подаються за назвою, вказувати, за чиєю редакцією їх 

видано, наприклад: Зоологія: Підручник / За ред. І.В. Осауленка (у 

цьому разі ініціали ставити перед прізвищем і не курсивити). 

- в кінці після списку літератури до статті подати ключові слова (до 10); 

- до статті слід додати рецензію на подану наукову статтю (внутрішня 

рецензія, що виконується магістром-одногрупником); 

- до статті слід додати рецензію та рекомендацію до друку від наукового 

керівника магістерської роботи. 

- обов'язковий список використаних джерел у кінці статті за абеткою (не 

менше десяти джерел); 

- автор повинен уважно вичитати свою статтю після набору та поставити 

свій підпис. 

- кількість помилок на сторінку після вичитування тексту не повинна 

перевищувати 5. Особливо це стосується текстів, перекладених за 

допомогою програм автоматичного перекладу, тому що в цьому разі 

виникає багато помилок і непорозумінь.  

- Статті, в яких кількість помилок перевищуватиме встановлену вище 

норму, не зараховуватимуться. 

 

Оформлення статті повинно відповідати вимогам відповідного 

видання. Кожен науковий журнал висуває свої особливі вимоги. Тому 

при підготовці статті до друку слід уважно прочитати вимоги до статей, 

які зазвичай містяться у відповідному виданні в кінці.  

Разом з тим, стаття у звіт з практики має свої буті виконана і оформлена 

згідно з вимогами Вісника Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка: 
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ТРИФОНОВА О. С. 

м. Миколаїв 

ФОНЕТИЧНА ВИРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ЯК ЗАПОРУКА ПРАВИЛЬНОГО МОВЛЕННЯ ЇХНІХ 

ВИХОВАНЦІВ 

У статті висвітлено погляди вчених-класиків на проблему культури 

виразного мовлення дітей; подано визначення дефініцій «виразний», 

«виразність», «фонетична виразність мовлення майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів»; розглянуто класифікацію фонетичних 

засобів виразності мовлення; подано зразки вправ з формування фонетичної 

виразності мовлення в майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів. 

Ключові слова: виразність мовлення, інтонаційна виразність, 

фонетична виразність мовлення, 

майбутні вихователі дошкільних навчальних закладів. 
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Mykolaiv 

PHONETIC EXPRESSIVENESS OF SPEECH OF FUTURE EDUCATORS 

OF PRESCHOOL 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AS A GUARANTEE OF 

CHILDREN’S CORRECT SPEECH 

Thearticledealswiththescientistsviewsontheproblemofcultureofchildren’sexpr

essivespeech; thedefinitions‘expressive’, ‘expressiveness’, 

‘phoneticexpressivenessofspeechoffutureeducatorsofpreschooleducationalestablish

ments’havebeengiven; 

theclassificationofphoneticmeansofexpressivenessofspeechhavebeenconsidered; 

theexamplesofexercisesonformationofphoneticexpressivenessofspeechoffutureeduc

atorsofpreschooleducationalestablishmentshavebeengiven. 



Keywords: expressivenessofspeech, intonationexpressiveness, 

phoneticexpressivenessofspeech, 

futureeducatorsofpreschooleducationalestablishments. 
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ БУДУЩИХ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК ЗАЛОГ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ ИХ 

ВОСПИТАННИКОВ 

В статьеосвещенывзглядыученых-классиков на проблему 

культурывыразительной речи детей; дано определениедефиниций 

«выразительный», «выразительность», «фонетическаявыразительность 

речи будущих воспитателейдошкольныхучебных заведений»; дана 

классификацияфонетическихсредстввы-разительности речи и 

образцыупражнений по формированиюфонетическойвыразительности речи 

будущих воспитателейдошкольныхучебных заведений. 

Ключевые слова: выразительность речи, 

интонационнаявыразительность, фонетическаявырази- 

тельность речи, будущиевоспитателидошкольныхучебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 9 

 

Загальні вимоги до формулювання предмету, об’єкту, мети  

та завдань та плану кваліфікаційної роботи 

магістра спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 

 

У будь-якому дослідженні треба обмежувати себе як за шириною 

охоплення теми, так і за глибиною її розробки: з цього випливає, що 

необхідно сформулювати не тільки завдання даного етапу дослідження, а й 

обмеження у вирішенні загального завдання. Обмеження особливо важливі 

на етапі написання дисертації за готовим чорновим матеріалом. 

 

Поради щодо техніки роботи: 

1. При виконанні великої роботи необхідно звільнитися від дрібних 

сторонніх справ. 

2. Не можна робити дві справи одночасно: це не означає, що не варто 

чергувати складну і просту, особливо механічну роботу. 

3. Треба знайти індивідуальні засоби «втягування2 в роботу. Як правило, у 

всіх науковців найбільші труднощі викликає початок роботи. Універсальних 

засобів «втягування» немає, вони для кожного індивідуальні. На наш погляд, 

добре було б розпочинати роботу з перечитування раніше написаного 

матеріалу та його коригування. Після 30-40 хв. такої праці з'являється 

бажання йти далі. Також індивідуально має бути обраний час роботи з 

граничною творчою продуктивністю. 

4. Особливу увагу слід звернути на допустиму тривалість праці та 

 необхідний час відпочинку. Кожна праця вимагає дотримання режиму, 

інакше вона стає малопродуктивною і може призвести до втрати віри у свої 

сили. 

Не працювати без плану. (За весь період роботи над магістерською) 

може існувати кілька планів. 

Контролювати хід роботи, обмежувати глибину розробки. 

За результатами контролю треба коригувати як загальний план, так і 

окремі його частини. 

Формулювання теми магістерської роботи 

Вибір теми є найвідповідальнішим етапом науково-дослідної практики і 

написання магістерської роботи, бо від нього залежить майбутня діяльність, 



яка вирішально обумовлює результат дослідження. Практика показує, що 

правильно обрати тему – означає наполовину забезпечити успішне її 

виконання. 

При обранні теми основними критеріямимають бути: 

• актуальність, новизна і перспективність; 

• наявність теоретичної бази; 

• можливість виконання теми в ДНЗ. 

• зв'язок її з конкретними планами або довгостроковими програмами; 

• можливість отримання від упровадження результатів дослідження високих 

показників. 

Обравши тему, магістр має усвідомити сутність пропонованої ідеї, її 

новизну й актуальність, теоретичну важливість і практичну доцільність. Це 

значно полегшує оцінку й остаточне закріплення обраної теми. Наукова 

магістерська робота повинна характеризуватися елементами наукової 

новизни. 

Говорячи про новизну ідеї (а отже, і теми), не треба забувати відоме 

положення, що не все нове є обов'язково прогресивним, так само, як і старе – 

консервативним. Наукова новизна самої роботи – це ознака, наявність якої 

дає авторові підстави використовувати поняття «вперше» при характеристиці 

отриманих ним результатів і проведення дослідження в цілому. Поняття 

«вперше» означає в науці факт відсутності подібних результатів до їх 

публікації. Уперше може проводитися дослідження на оригінальні теми, 

раніше не досліджувані в тій чи іншій галузі наукового знання. 

Для багатьох галузей наукова новизна виявляється в наявності вперше 

сформульованих і змістовно обґрунтованих теоретичних положень, 

методичних рекомендацій, які впроваджені в практику і суттєво впливають 

на досягнення нових педагогічних результатів. Новими можуть бути тільки ті 

положення дослідження, що сприяють подальшому розвитку науки або 

окремих її напрямів.  

Часом магістри висловлюють побоювання, чи не робить хтось іще 

дослідження за аналогічною темою або такою самою ж темою. Ці 

побоювання є марними, хоча природно, що актуальною темою можуть 

займатися в кількох установах одночасно. Досвід підказує, що не можуть 

двоє людей, не пов'язаних один з одним, однаково розв'язати якусь проблему. 

Обов'язково принцип розв'язання проблеми, зміст теоретичної частини, 

методика експерименту будуть різними. 

Кожен магістр повинен уміти визначити новизну свого наукового 

результату. 

Найтиповіші помилки, яких припускаються у цьому, такі: 



• новизна підміняється актуальністю теми, її практичною і теоретичною 

значущістю; 

• висновки до розділів мають характер констатації і є самоочевидними 

твердженнями, з якими дійсно не можна сперечатися; 

• немає зв'язку між отриманими раніше й новими результатами, 

 тобто наступності. 

За місцем отриманих знань серед відомих наукових даних можна 

виділити три рівні новизни: 

• перетворення відомих даних, докорінна їх зміна; 

• розширення, доповнення відомих даних; 

• уточнення, конкретизація відомих даних, поширення відомих результатів на 

новий клас об'єктів, систем. 

Рівень перетворення характеризується принципово новими в даній 

галузі знаннями, які не просто доповнюють відомі положення, а являють 

собою щось самостійне. Самоперевірку цього рівня можна здійснити, 

поставивши собі запитання: «А що, ніхто ніколи цього завдання не 

виконував?» На цьому рівні суттєво важливо розрізняти два варіанти 

новизни: дискусійно-гіпотетичну і загальновизнану. У першому випадку нові 

результати ще не досить доказові, не мають достатніх всебічних 

конкретизацій і нерідко натрапляють на протидію, оскільки самі факти не 

піддаються новаторському науковому поясненню. Тому залишається сумнів 

щодо справедливості таких наукових ідей. 

На рівні доповнення новий результат розширює відомі теоретичні або 

практичні положення, додає до них нові елементи, доповнює знання в даній 

галузі без зміни їхньої сутності. 

На рівні конкретизації новий результат уточнює відоме, конкретизує 

окремі положення, що стосуються поодиноких випадків. На цьому рівні 

відомий метод, спосіб можуть бути розвиненими і поширеними на новий 

клас об'єктів, систем, явищ. 

Таким чином, практично будь-яка актуальна науково-дослідна тема 

може забезпечити виконання дисертації. Все залежить від глибини і широти 

її розроблення, а отже, від самого магістра. 

У минулому однією з прикмет актуальності теми була належність її до 

плану науково-дослідних робіт організації, або до державного плану 

науково-дослідних робіт. Нині ця ознака втратила свою інформативність. 

Оцінюючи актуальність обраної теми, не можна ставити її в залежність від 

політичної ситуації в країні або світі. Справжня наука не терпить 

кон'юнктурних підходів. Політизація тут у недалекому минулому призводила 

часом до звуження спектра напрямів наукового пошуку, вилученню з нього 



напрямів, які не користувалися з якихось міркувань підтримкою правлячої 

партії, що було причиною необ'єктивності наукових розроблень. 

Даючи оцінку практичній значущостіобраної теми, слід знати, що ця 

значущість залежить від характеру конкретного наукового дослідження. 

Якщо робота має методологічний характер, то її практична значущість 

може полягати: 

• у публікації основних результатів дослідження на сторінках монографій, 

підручників, наукових статей; 

• у наявності авторських свідоцтв, актів про впровадження результатів 

дослідження на практиці; 

• в апробації результатів дослідження на науково-практичних конференціях і 

симпозіумах; 

• у використанні наукових розроблень у навчальному процесі закладів освіти; 

• в участі у розробці державних і регіональних програм розвитку тієї чи іншої 

галузі народного господарства; 

• у використанні результатів дослідження для підготовки нових нормативних 

і методичних документів. 

Практична значущість магістерського дослідження методичного 

характеру може виявити себе: у наявності науково обґрунтованих і 

апробованих результатами експериментів методів і засобів удосконалення 

економічного або соціального розвитку країни. Сюди ж відносять 

дослідження з наукового обґрунтування нових і розвитку діючих систем, 

методів і засобів того чи іншого виду діяльності. 

Форми впровадження наукових результатів методичного характеру: 

• пропозиції щодо вдосконалення систем соціально-економічного, 

політичного, юридичного та ін. регулювання; 

• рекомендації стосовно удосконалення економічного механізму, управління 

соціальними процесами тощо; 

• нормативні та методичні документи, затверджені або рекомендовані для 

використання міністерствами, державними комітетами, відомствами, 

об'єднаннями або іншими зацікавленими організаціями. 

Коли передбачається, що майбутнє дослідження забезпечуватиме 

наукове обґрунтування шляхів оптимізації трудових і матеріальних ресурсів 

або виробничих процесів, тобто носить тільки прикладний характер, то його 

практична значущість може виявлятися у таких формах: 

• наукового обґрунтування напрямів, способів удосконалення 

 умов і ефективності праці, основних виробничих і невиробничих фондів, 

матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів та інших факторів соціальної й 

економічної діяльності об'єднань, відомств, організацій; 



• економічного обґрунтування заходів щодо використання науково-технічних 

досягнень у різних галузях науки та практики; 

• обґрунтування пропозицій з використання досягнень наукових розроблень у 

практичній діяльності підприємств і організацій 

• розв'язання окремих проблемних питань у розробленні науково-дослідних 

тем, держбюджетних і договірних наукових робіт; використання результатів 

дослідження в реальних розробках проектних інститутів, проектно-

конструкторських та інших організацій. 

Складання плану роботи 

Від самого початку роботи магістрові необхідно мати план, хоча б 

попередній, такий, що буде багато разів коригуватися. Досвід вказує на те, 

що за весь період роботи можуть бути складені плани кількох видів. Робочий 

план починається з розробки теми, тобто задуму наукового дослідження. 

Можливо, що підґрунтям такого задуму буде лише гіпотеза, тобто 

припущення, викладене як на основі інтуїції (передчуття), так і на 

попередньо розробленій версії (тобто на повідомленні чогось з метою 

попереднього пояснення). Навіть така постановка справи дасть змогу 

систематизувати й упорядкувати всю наступну роботу. 

Попередній робочий план тільки в основних рисах дає характеристику 

предмета дослідження, надалі такий план може і повинен уточнюватися, 

проте основне завдання, що стоїть перед роботою в цілому, має змінюватися 

якомога менше. 

Робочий план має довільну форму. Як правило, це план-рубрика, що 

складається з переліку розташованих у колонку рубрик, об'єднаних 

внутрішньою логікою дослідження даної теми. Такий план використовується 

на перших стадіях роботи, даючи змогу ескізно представити проблему, що 

досліджується, в різних варіантах. На основі розробки такого плану 

формуються бібліографічні списки, в процесі опрацювання літератури за 

яким план уточнюється. 

На пізніших стадіях роботи складають план-проспект, тобто 

реферативне викладення розміщених у логічному порядку питань, за якими 

надалі буде систематизуватися увесь зібраний фактичний матеріал. 

Доцільність складання плану-проспекту визначається тим, що шляхом 

систематичного включення все нових і нових даних його можна довести до 

заключної структурно-фактологічної схеми роботи. 

Необхідно усвідомити черговість і логічну послідовність запланованих робіт. 

При організаційній черговості завдання виконуються залежно від наявних 

можливостей, порядок їх виконання може змінитися за тієї умови, щоб за 

певний період вони всі були виконані. Логічна послідовність диктує 



розкриття сутності завдання. Доки не завершений перший розділ, не можна 

переходити до другого. Важливо навчитися знаходити в будь-якій роботі 

головне, вирішальне, те, на чому треба зосередити в даний час всю увагу. Це 

дасть можливість знайти оптимальні розв'язки поставлених завдань. 

Такий методичний підхід приводить до необхідності врахування 

стратегії і тактики наукового дослідження. Це означає, що дослідник 

визначає генеральну мету роботи, формулює центральне завдання, виявляє 

всі доступні резерви для виконання задуму та ідеї, обирає необхідні методи і 

прийоми дій, знаходить найзручніший час для виконання кожної операції. 

У творчому дослідженні план завжди має динамічний, рухливий 

характер і не може, не повинен сковувати розвиток ідеї та задуму дослідника, 

зберігаючи певний чіткий і визначений науковий напрям у роботі. 

З урахуванням специфіки творчого процесу до плану дослідження 

вносять усе, що можна заздалегідь передбачити. Звісно, в науці можливі й 

випадкові відкриття, але не можна будувати наукове дослідження, 

орієнтуючись на випадковості. Наукове дослідження не може проводитися 

без плану. Тільки планове дослідження дає змогу глибоко пізнавати нові 

об'єктивні закономірності навколишньої дійсності. 

За кожним науковим результатом можна простежити повний цикл 

дослідження, тобто сукупність етапів, що починається в точці "повного 

незнання" і закінчується впровадженням "добутого" знання. При плануванні 

етапів досліджень доцільно одночасно продумати підготовку до друку 

необхідних публікацій. 

Формулювання предмету та об’єкту дослідження  

З метою визначення предмету та об’єкту магістерської роботи спершу 

проводиться аналіз теми дослідження за такими напрямами: 

• на відповідність результатам; 

• на відповідність паспорту спеціальності. 

• на відповідність назві кафедри теми роботи. 

Назва повинна містити об'єкт і предмет дослідження, завдання, що 

розв'язується, а іноді й галузь використання. Серед найбільш 

розповсюджених помилок при формулюванні назви можна вказати на те, що 

назви тем нерідко перенасичені штучно ускладненою термінологією, носять 

наукоподібний характер, сформульовані стилістично недбало, а часом не 

досить грамотно. 

Занадто часто назви дисертацій починаються словами «Вивчення 

процесу...», «Дослідження деяких шляхів...», «Матеріали до вивчення...», 

«Деякі питання...», «До питання...» та ін. У них не віддзеркалюються 



достатньою мірою суть розглянутої проблеми, завершеність роботи, немає 

ясного визначення її мети і результатів. 

Слід уникати занадто довгих назв. Часом доцільно сформулювати 

назву двома реченнями: у першому подати сутність роботи, у другому — 

об'єкт використання результатів досліджень. 

Для кожної спеціальності існує так званий паспорт спеціальності, де 

зазначаються: формула спеціальності, напрями досліджень і галузі наук, за 

якими присуджується науковий ступінь. Аналіз полягає в тому, щоб назва 

роботи обов'язково відповідала за змістом одному з напрямів досліджень. 

Актуальність – обов'язкова вимога до будь-якої роботи. Вміння 

обрати тему, правильно її зрозуміти й оцінити з точки зору своєчасності й 

соціальної значущості характеризує наукову зрілість і професійну 

підготовку автора. Висвітлення актуальності – сутність проблемної ситуації. 

Чітко й однозначно визначити наукову проблему і таким чином 

сформулювати її суть буде неважко, якщо магістру вдасться показати, де 

пролягла межа між знанням і незнанням з предмета дослідження. 

Проблему часто ототожнюють з питанням (тобто з положенням, яке 

також треба вирішити). Вважається, що проблема — це те ж питання, тільки 

важливіше і складніше. Це так і не так, оскільки специфічною рисою 

проблеми є те, що для її розв'язання необхідно вийти за рамки старого, вже 

досягнутого знання. Стосовно ж питання взагалі, то для відповіді на нього 

цілком вистачить старого знання, тобто для науки питання не є проблемою. 

Для з'ясування стану розробки обраної теми складається короткий 

огляд літератури (бібліографія), з якого можна зробити висновок, що дана 

тема ще не розкрита (розкрита лише частково, або не в тому аспекті) і тому 

вимагає подальшого розроблення. Якщо такий висновок не випливає логічно 

з огляду, то немає сенсу розробляти обрану тему. 

Від формулювання наукової проблеми і доведення, що та частина 

проблеми, яка є темою майбутньої праці, ще не розроблена і не висвітлена у 

спеціальній літературі, логічно перейти до формулювання мети дослідження, 

а також зазначення конкретних завдань, які будуть вирішуватися відповідно 

до визначеної мети. Це зазвичай роблять у формі перерахунку (вивчити... 

описати... встановити... виявити... вивести залежність... та ін.). Формулювати 

завдання необхідно якомога ретельніше, оскільки описання їхнього 

розв'язання становить зміст розділів праці. Це важливо також і тому, що 

заголовки таких розділів народжуються саме з формулювання завдань 

дослідження. 

Мета дослідження – це запланований результат. Результат має бути 

конструктивним, тобто спрямованим на вироблення суспільно корисного 



продукту з вищими, ніж було раніше, показниками якості або процесу її 

досягнення. Поставленої мети досягти треба обов'язково. Мета 

конкретизується у завданнях та розкривається в межах роботи у конкретних 

пунктах плану (параграфах роботи). І неодмінно перевірити, чи визначене 

чітко досягнення мети у висновках. 

Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмета 

дослідження.  

Об'єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і 

обране для вивчення. Предмет міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет 

дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як 

загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом 

дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, оскільки 

предмет дослідження визначає тему дисертаційної праці, яка позначається на 

титульному аркуші як її назва. 

Об'єкт дослідження – це та частина матеріального світу, яка 

привернула увагу дослідника, наприклад, певні економічні чи політичні 

інституції, процеси, різновид діяльності тощо. Стосовно об'єкта дослідження 

необхідно усвідомити: об'єкт дослідження новий (Н) чи традиційний (Т). 

Наприклад, діяльність державного службовця, трансформаційні процеси — 

це нові об'єкти дослідження, а обороноздатність країни, економіка — 

традиційні об'єкти дослідження. 

Предмет дослідження – це розглянута у роботі сторона об'єкта 

дослідження та його досліджувані якість і галузь використання,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 10 

 

План-звіт проходження практики 

Миколаївський національний університету імені В.О. Сухомлинського 

Факультет дошкільної та початкової освіти 

Кафедра дошкільної освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ЗВІТ 

ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Магістрант 

__________________________________________________________ 

     (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Науковий керівник магістерської роботи 

________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

     (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Керівник практики 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

   (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Об’єкт практики 

______________________________________________________ 

(назва установи) 

__________________________________________________________________

__ 

За час практики зроблено: 

1. Вивчення нормативних документів, що регулюють питання науково-

дослідної діяльності в Україні щодо 

____________________________________ 



__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

2. Огляд друкованої літератури та бібліографічних джерел з наукової 

проблеми  

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

3. Збір та обробка практичного та інформаційного матеріалу  

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

4. Формування бібліографічного списку для написання магістерської роботи з 

проблематики 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

5. Підготовка: 

5.1. наукової статті 

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

(назва, відмітка про друк) 

5.2. тез на конференцію 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

(назва, відмітка про виступ/друк) 

5.3. рецензії на статтю 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

(автор, назва, інформація про друк) 

__________________________________________________________________

__ 

6. Виконання індивідуального завдання на тему: 

__________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

(назва теми) 



6.1. підготовка реферату 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

(назва) 

7. Участь у роботі: 

7.1. конференції: 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

(назва, місце та дата проведення) 

7.2. наукового семінару: 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

(назва, місце та дата проведення) 

7.3. Днів науки: 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

(назва, місце та дата проведення) 

8. Участь у наукових заходах кафедри:  

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

(назва заходу, місце та дата проведення, зміст роботи) 

До звіту додаються: 

Календарний план-графік  

Перелік нормативних документів щодо проблеми  

Бібліографічний список з обраного напряму дослідження  



Перелік інформаційного матеріалу  

Наукова стаття  

Участь у наукових конференціях  

Тези конференції  

Рецензія на наукову статтю (зі статтею)  

Відзив на автореферат (з авторефератом дисертації)  

Пропозиції до органів влади  

Індивідуальне завдання (з рефератом)  

Орієнтовна назва магістерської роботи  

 

Магістрант ______________________  Дата ________________ 20__ 

року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 11 

 

Відгук наукового керівника та оцінка виконаної роботи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Науковий керівник  ______________________  Дата ________________ 

20__ року. 
 

 

ВІДГУК 

про проходження науково-дослідної практики студентом 

ІВАНОВИМ Іваном Івановичем, гр. ______ 

на кафедрі дошкільної освіти 

В період практики студент(ка) ________ працював(ла) над збіркою 

необхідних матеріалів для підготовки до дипломної i роботи (магістерської), 

проводив (ла) працював(ла) над розробкою всіх розділів дипломної роботи 

(магістерської) тощо……… В процесі роботи студент(ка)_________ 

проявив(ла) себе як ініціативний(а), працелюбний(а) і відповідальний 

робітник. Продемонстрував(ла) гарні теоретичні знання і вміння самостійно 

вирішувати складні технічні (інформаційні) завдання  

Вважаю, що студент(ка) _________ програму практики та 

індивідуального завдання виконав(ла) в повному обсязі та заслуговує оцінку 

«____________». 

На основі отриманих результаті в робіт в період проходження практики 

зі студентом __________ було узгоджено та затверджено пошук теми 

дипломної роботи «_________________» 

Керівник дипломної роботи __________ /__________________/. 

(Магістерської роботи) 
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