
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет транспортних та інформаційних технологій 

 

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки 

 

 

     

 

 

 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ  

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

                                          ВИМОГИ ДО  АТЕСТАЦІЇ  магістра 

 

 

МЕТОДИЧНІ   ВКАЗІВКИ 
щодо виконання та оформлення  магістерських робіт 

студентами магістерської підготовки  

спеціальності :   029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

 

Освітня програма 

  «Консолідована інформація» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2020 



 

 2 

   Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення і захисту   

магістерських   робіт   для   студентів магістерської підготовки освітної 

програми «Консолідована іфнформація» спеціальності 029  «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» /  укладачі Палеха Ю.І., Зозуля Н.Ю.; 

Національний транспортний університет, факультет транспортних та 

інформаційних  технологій, кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної діяльності. –  К. : Видавництво Національного транспортного 

університету, 2020. – 48 с.   

          
   Рецензент: д.і.н., завідувач  відділом документознавства Українського 

науково-дослідного інституту архівознавства та документознавства, професор  

С.Г. Кулешов . 

    Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки (протокол № 3 від 28.10.2019). 

 

    Рекомендовано вченою радою факультету транспортних та 

інформаційних технологій (протокол № 3 від 30.10.2019). 

 

 Голова                                   ______________                В.Д.Данчук 

             

 

У виданні розкрито основні етапи підготовки магістерської роботи як 

навчально-наукового дослідження. Методичні рекомендації підготовлені з 

урахуванням системи державних стандартів, що висуваються до наукової 

роботи, рекомендацій науково-методичної ради Національного транспортного 

університету та прийнятих на їх основі рекомендацій кафедри інформаційно-

аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. 

 

Рекомендовано студентам магістерської підготовки спеціальності:      029  

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

УДК   025.3/6+019.941(075.8) 

ББК     72я73 

                                                                                  

 
© Палеха Ю.І., Зозуля Н.Ю. укладачі 

©Національний транспортний університет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

ЗМІСТ 

 

 Вступ ………………………………………………… 4 

1. Мета та завдання магістерської роботи …………… 4 

2. Загальні положення ………………………………… 6 

3. Обов’язки керівника і магістранта в процесі виконання  

магістерської роботи ………………… 

 

8 

4. Зміст та обсяги магістерської роботи ………………… 10 

5. Рівень самостійності та оригінальності магістерських робіт 

студентів …………………………………… 

 

16 

6. Вимоги до оформлення магістерських  робіт …….. 17 

7. Рецензування і захист наукової роботи ………….. 21 

8. Додатки:  

А

. 
Рекомендована тематика магістерських робіт………. 25 

Б Форма заяви студента на виконання магістерської  роботи … 27 

В Зразок завдання на магістерську роботу (форма Н. 9.01)  28 

Г Орієнтовний календарний план виконання  магістерської  роботи 30 

Д Зразок пояснювальної записки до магістерської роботи (форма Н. 

9.02)………………………………………………...... 
31 

Ж Зразок реферату до пояснювальної записки ………………….. 32 

З Орієнтовний зміст дипломної роботи…………………………. 33 

Е Орієнтовна схема відгуку наукового керівника ………………………… 34 

К Подання голові ЕК щодо захисту магістерської роботи (форма Н. 

9.03)…………………………………………………………. 
35 

Л  

Приклади оформлення бібліографічних описів……………… 
37 

 

М 
Орієнтовна схема рецензії на магістерську роботу студента…..   40 

9.  Література 44 



 

 4 

Вступ 

  

 Науково-дослідницька робота студентів магістратури, найголовнішим 

виявом якої є підготовка і написання магістерських  праць, є важливою, 

невіддільною від інших складових частиною цілісного навчального процесу і 

однією з головних підстав отримання відповідної кваліфікації.  

Виконання науково-дослідних робіт формує у студентів навички щодо 

осмислення та узагальнення емпіричного та теоретичного матеріалу. 

Оформлення набутих знань у вигляді письмової роботи дає змогу визначити 

міру засвоєння навчальних дисциплін як цілісного комплексу. Крім того, 

процес написання науково-дослідних робіт формує у студентів спроможність 

ефективно та плідно працювати з безліччю та різноманітністю наукової 

літератури, законодавчих та статистичних матеріалів. Студенти повинні 

вміти зібрати потрібну інформацію, провести її глибокий аналіз, та вилучити 

з цієї інформативної бази дійсно необхідну для написання науково-дослідних 

робіт. 

Викладення набутих теоретичних знань у науково-дослідних роботах 

передбачає також їх коректне та зрозуміле оформлення. При написанні 

науково-дослідних робіт студентам необхідно дотримуватися певних правил 

та стилю подання письмової або друкованої інформації. Прийнятлива форма 

викладення дозволяє достатньо об’єктивно оцінити якість кваліфікаційного 

рівня підготовки студента як фахівця в певному колі професійних знань. 

      Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог 

кваліфікаційної характеристики магістра зі спеціальності 029  

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» напряму 02 - "Культура та 

мистецтво" й призначені для надання допомоги студентам у виконанні 

магістерської роботи згідно з чинними стандартами України. 

Методичні рекомендації містять основні вимоги щодо змісту, організації 

виконання, порядку захисту та оцінювання магістерської роботи згідно 

Вимог щодо виконання та оформлення  магістерських робіт студентами 

магістерської підготовки, поданих в додатку Д освітньо-професійної 

програми підготовки магістра зі спеціальності 029  «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»   

Методичні рекомендації розглядають магістерську роботу як авторську 

кваліфікаційну письмову роботу, яка є складовою державної атестації, 

підсумковою дослідницькою роботою, і дає змогу виявити рівень засвоєних 

студентами теоретичних знань та практичної підготовки, їх здатність до 

самостійної роботи в обраній професійній сфері. 

 

 

1. Мета та завдання магістерської роботи 

      Виконання і захист магістерської роботи є завершальним етапом 

навчання магістранта у вищому навчальному закладі. 

      Магістерська робота є самостійним комплексним науковим дослідженням 

студента, яке підводить підсумки вивчення ним різноманітних дисциплін, що 
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передбачені навчальними планами підготовки за спеціальності 029  

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», проходження 

переддипломної практики. Захистом магістерської роботи студент 

підтверджує рівень набутої загальнотеоретичної і спеціальної підготовки, що 

дає підстави Кваліфікаційній екзаменаційній комісії (ЕК) присвоїти її автору 

кваліфікацію – магістр, аналітик консолідованої інформації». 

      Метою її виконання є глибоке осмислення професійної проблеми; 

комплексне оволодіння матеріалом і методами самостійного дослідження, 

послідовного викладання; практичне застосування теоретичних знань для 

вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління фінансово-

господарською та маркетинговою діяльністю підприємств. 

      У процесі виконання магістерської роботи студент у відповідності до 

кваліфікаційних вимог повинен показати: 

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-

орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи 

та практичні питання інформаційно-аналітичного та документально-

інформаційного забезпечення діяльності підприємств; 

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у 

відповідності до цілей дослідження; 

- вміння застосовувати теоретичні конструкції відповідних галузей 

знання для вирішення конкретних проблем діяльності сучасних 

організацій; 

- вміння розробляти з дотриманням принципів академічної доброчесності 

наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління 

реальним досліджуваним; 

- вміння використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у 

прикладній галузі. 

       Магістерська робота повинна мати логічний, доказовий та 

аргументований характер, основними рисами якого є пошук власної позиції 

серед різноманітних версій концепцій та поглядів щодо обраного об'єкту та 

предмету дослідження. Достовірності та практичної значущості роботі надає 

дотримання таких вимог: 

 наявність чіткого формулювання проблеми з точки зору її актуальності, 

причинно-наслідкових зв‘язків об'єкту та предмету дослідження; 

 відповідність теоретичних підходів дослідження останнім здобуткам у 

певній галузі; 

 наявність обґрунтування вибору та (або) розробки теоретичних та 

методологічних засад вирішення проблеми на заданому класі об'єктів; 

 наявність комплексного аналізу досліджуваного об'єкта і предмета з 

точки зору визначеної проблеми; 

 наявність науково обґрунтованих пропозицій щодо вирішення обраної 

проблеми на досліджуваному об'єкті; 

 бути належним чином оформленою; 

 мати всі необхідні супровідні документи; 

  бути підготовленою з дотриманням принципів академічної 
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доброчесності; 

 бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений 

графіком навчального процесу. 

Магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та 

оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить 

матеріалів дослідження конкретної проблеми на реальному підприємстві, 

обґрунтованих пропозицій, а також не має відгуку з об'єкта дослідження, 

зовнішньої рецензії та електронної копії на переносному носії, до захисту не 

допускається. 

 

2. Загальні положення 

 

До виконання наукової роботи допускаються всі студенти, які успішно 

склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили виробничу і переддипломну 

практику та захистили звіти з них. 

Основні етапи виконання магістерської роботи: 

1. Вибір теми та об'єкта дослідження, затвердження теми. 

2. Розробка завдання на магістерську роботу, складання календарного 

плану її виконання. 

3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи. 

4. Збирання фактичного матеріалу під час дипломної практики на 

об'єкті дослідження. 

5. Обробка фактичного матеріалу, в тому числі із застосуванням 

комп’ютера. 

6. Написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення 

науковому керівникові. 

7.Усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, 

оформлення магістерської роботи. 

8. Подання роботи на ознайомлення науковому керівнику магістерської 

роботи, отримання відзиву. 

9. Попередній захист магістерської роботи на кафедрі. 

10. Перевірка на плагіат. 

11. Зовнішнє рецензування роботи та подання на кафедру. 

12. Захист магістерської роботи у ЕК. 

 

Успіх виконання дослідницької роботи в цілому базується на успішному 

і вчасному подоланні перших трьох етапів роботи. Саме ці етапи є 

критичними у налагоджені майбутньої плідної роботи магістранта і його 

співпраці з керівником. Водночас саме ці етапи потребують максимуму 

наполегливості та ініціативи магістранта. 

Магістранту надається право самостійно обирати тему магістерської 

роботи згідно з тематикою, що затверджена випусковою кафедрою 

інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки (див. додаток 

A) .  
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 Темою магістерської роботи (предметом дослідження) може бути одна з 

актуальних проблем сучасного керування документацією чи інформаційно-

аналітичного моніторингу, яка виявлена на матеріалах реально 

функціонуючого підприємства, і яка відповідає задачам та умінням, 

передбаченим освітньо-кваліфікаційними стандартами МОН України та 

характеристикам магістра  за спеціальністю 029  «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» 

 З метою допомоги студентам у виборі теми, кафедрою за участю 

деканату факультету транспортних та інформаційних технологій 

Університету щорічно розробляється перелік тематичних напрямів. 

Тематичні напрями за формулюванням не є тотожними конкретній темі 

магістерської роботи, оскільки узагальнюють до рівня класів типові 

проблеми документознавчої практики. Вони є орієнтирами і рамками, з 

огляду на які студент може сформулювати конкретну тему на конкретному 

об’єкті дослідження. 

 При цьому особлива увага приділяється постійному оновленню тематик 

магістерських робіт, підвищенню їх відповідності спеціальності та 

практичним завданням, які постають перед випускниками університету, а 

також потребам подальших наукових досліджень в аспірантурі 

Національного транспортного університету. 

Вибір теми здійснюється у безпосередньому зв'язку з вибором об’єкту 

дослідження. Об'єктом, на матеріалах якого буде виконуватися робота 

повинно бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною 

особою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна 

створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної 

проблеми. Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об'єкта, то 

кафедра призначає підприємство або установу, з якою встановлені відносини. 

Студент може запропонувати тему дослідження, що не відповідає 

тематиці кафедри, за умов відповідного обґрунтування доцільності її 

розробки. Крім того, наукові роботи можуть виконуватися за тематикою, яку 

замовлятимуть державні установи, підприємства чи підприємницькі 

структури, що уклали із університетом  контракти на навчання студентів, або 

мають із ним договори співпраці та співдружності. Однак тема, в 

обов'язковому порядку має бути затверджена на засіданні кафедри з 

призначенням керівника, а за необхідності і консультанта.  

У будь-якому випадку магістрант зобов'язаний подати заяву на ім’я 

завідувача кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної 

безпеки  з проханням дозволу на її виконання та обґрунтуванням у разі 

потреби згідно затвердженого деканатом інформаційних систем і технологій  

університету графіку. Форма заяви студента на виконання магістерської 

роботи наведена в додатку Б. 

     Кафедра розглядає заяву, в якій повинні бути точно визначені тема 

магістерської роботи та назва підприємства, на матеріалах якого вона буде 

виконуватись, визначає наукового керівника, який готує завдання студенту 

на виконання магістерської роботи, а за необхідності і консультанта. 
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         Науковий керівник може бути викладачем кафедри інформаційно-

аналітичної діяльності та інформаційної безпеки або висококваліфікованим 

практичним фахівцем у сфері документальних комунікацій чи 

інформаційного менеджменту. За необхідності наряду з керівником 

магістерської роботи кафедра може призначити консультанта зі складу 

спеціалістів підприємства - об’єкта досліджень. 

Науковий керівник разом із студентом розробляють конкретні завдання 

щодо виконання магістерської роботи, в якому зокрема передбачаються її 

зміст, терміни поетапного подання виконаних розділів роботи та їх 

обговорення.  

Зразок завдання на магістерську роботу  за формою Н.9.01 наведено в 

додатку В, а орієнтовний календарний план виконання  магістерської  роботи 

в додатку Г. 

 Зразок пояснювальної записки до магістерської роботи за формою 

Н.9.02 наведено в додатку Д. Зразок реферату до пояснювальної записки до 

магістерської роботи наведено  в додатку Ж.  

Зміни тем магістерських робіт допускаються тільки у виняткових 

випадках з відповідними обґрунтуваннями, виключно за погодженням 

кафедри та відповідного наказу по університету 

Затвердження сформованої згідно заяв студентів тематики наукових робіт 

відбувається наказом ректора, проект наказу виноситься деканом факультету. 

 

 

3. Обов’язки керівника і магістранта в процесі виконання  

магістерської роботи 

 

Керівниками та консультантами магістерських робіт призначаються 

спеціалісти з числа професорсько-викладацького складу університету за 

представленням кафедри, наказом ректора. 

У виняткових випадках, з урахуванням теми магістерської роботи, 

керівниками та консультантами можуть бути призначені висококваліфіковані 

спеціалісти Міністерства освіти і науки України, які мають великий досвід 

практичної роботи. 

Науковий керівник: 

–   допомагає магістранту у формулюванні заключного варіанту теми 

магістерської роботи, розробці змісту та календарного плану її виконання; 

– затверджує кінцевий варіант теми магістерської роботи, змісту та 

календарного плану її виконання. Орієнтовний зміст магістерської роботи 

наведено у додатку З. 

–  дає поради по вибору літературних та інших джерел, по збору, обробці 

і використанню матеріалів; 

–  контролює хід виконання роботи за змістом, термінами та формою 

поданих матеріалів; 
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–  перевіряє текст матеріалів магістерської роботи згідно визначеного 

графіку; 

–  визначає ступінь готовності магістерської роботи до захисту. 

Науковий керівник забезпечує дотримання магістрантом кінцевих 

термінів подання роботи на попередній та завершальний захист з 

урахуванням часу, потрібного для її перевірки завідувачем кафедри. 

Кінцевий термін подання готової роботи на кафедру не може бути пізнішим 

ніж 4 доби до дати захисту. 

Консультація магістрантів проводиться у дні консультацій керівника, 

закріплених завідувачем кафедри, а також по необхідності. Орієнтовна схема 

відгуку керівника наведена в додатку Е. 

Магістрант є основною ініціативною стороною у процесі виконання 

магістерської роботи. Оскільки саме його вибір визначає тематику і бажаний 

рівень якості результатів роботи, основним його обов’язком є сумлінне 

дотримання послідовності, термінів і конструктивності всіх етапів 

магістерської роботи.  

Магістрант має право отримувати в повному обсязі консультативну 

допомогу, якщо із свого боку не порушує календарного плану виконання 

роботи та вимог керівника щодо змісту і форми опрацьованого матеріалу.  

У випадку не відповідності окремих частин або в цілому магістерської 

роботи вимогам даних методичних рекомендацій та стандартів МОН 

України, студент повинен узгодити з консультантом напрям і ступінь її 

доопрацювання. Магістерська робота, яка визначена науковим керівником  

такою, що не відповідає вимогам даних методичних рекомендацій і 

стандартів МОН України і не була доопрацьована до захисту не 

допускається.  

Не допускається до захисту магістерська робота й у випадку 

виявленого плагіату або неспроможності автора довести самостійність її 

виконання. З метою попередження подібних випадків обов’язковим є 

подання на кафедру електронної версії магістерської роботи на з’ємних 

носіях, а також регулярність представлення керівнику етапів виконання 

роботи.   

Відповідно до представлених обов’язків керівника та магістранта 

процес прийняття роботи до захисту виглядає наступним чином. 

Дослідницька робота має виконуватися магістрантом у повній 

відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках 

відставання від графіку  магістрант зобов'язаний надати пояснення своєму 

науковому керівнику або завідувачу кафедри. 

У встановлений календарним планом термін  магістрант має подати 

завершену підписану роботу на рецензування науковому керівникові або у 

відповідності до календарних етапів - подавати роботу частинами. Після 

перегляду та схвалення наукової роботи керівник підписує її та разом зі своїм 

письмовим відзивом, у якому дає характеристику усім розділам роботи, й 

направляє роботу на попередній захист на кафедрі. 
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В цьому випадку для забезпечення попереднього розгляду наукових 

робіт на кафедрі створюються комісії у складі 3-4 викладачів у кожній, ви-

ходячи з їх спеціалізації за напрямками наукових досліджень та дисциплін, 

що вони викладають. До завдань комісії  входить перевірка магістерської 

роботи на дотримання принципів академічної доброчесності й підготовка 

звіту про унікальність її тексту.  

Магістерські роботи, які подані на попередній захист за межами 

встановлених термінів роботи комісії, до розгляду не приймаються без 

дозволу завідувача кафедри. 

Магістерська робота, яку успішно захистив студент у вищезгаданих 

комісіях, подається завідувачу кафедри. 

Завідувач кафедри на підставі відгуку наукового керівника та рішення 

комісії з попереднього захисту має прийняти рішення про допуск студента до 

захисту, про що робить відповідний запис на титульній сторінці роботи й 

готує подання голові ДЕК  магістерської роботи щодо захисту за формою Н. 

9.03., зразок якого див. у додатку К. 

Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити магістерську 

роботу до захисту через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано 

на засіданні кафедри за участю наукового керівника. Обговорення 

оформляється протоколом і подається на затвердження, послідовно, декану 

факультету і ректору університету. 

З метою контролю дотримання магістрантом вимог до магістерської 

роботи, а також у випадку незгоди магістранта з висновками керівника, йому 

може бути призначено обговорення на засіданні кафедри.  

 

4. Зміст та обсяги магістерської роботи 

 

В ієрархії студентських наукових робіт ця робота є найскладнішою та 

найвідповідальнішою. Оскільки в магістратуру потрапляє після відповідних 

випробувань тільки незначне число з тих, хто починав навчання, то, 

відповідно, й вимоги до їх наукової праці є найсерйознішими.  

Зміст магістерської роботи повинен відповідати таким загальним 

вимогам: чіткість побудови, логічна послідовність, переконлива 

аргументація, точність визначень, конкретність викладення результатів 

досліджень, доведеність висновків і обґрунтованість рекомендацій. 

Магістерська робота має обсяг 7,5-8,5 авторських аркушів (140-150 

сторінок комп’ютерного тексту), виконується за тематикою завдань 

професійної діяльності за матеріалами реальної організації обов’язково з 

використанням комп’ютерних технологій як інструмента дослідження, 

містить елементи наукової новизни. 

Структура: титульний аркуш; реферат, завдання на магістерську 

роботу, план; вступ; три-чотири розділи – теоретичний, аналітико-

дослідницький,  проектно-рекомендаційний; висновки, список використаних 

джерел, додатки. 
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 Титульний аркуш – пояснювальна записка до дипломної роботи за 

формою Н.9.02 (додаток Д) є першою сторінкою і служить джерелом 

бібліографічної інформації, необхідної для обробки і пошуку документа. 

Титульний аркуш вважається повністю оформленим після того, як він 

підписаний керівником, консультантом (якщо він був призначений), 

завідувачем кафедри, вказано, що робота допускається до захисту, із 

зазначенням дати прийняття цього рішення завідувачем кафедри. 

 Підписи та дати на титульному аркуші мають бути виконані вручну. 

Дата повинна містити: число, рік – арабськими цифрами, а місяць – 

прописом. 

Реферат – короткий зміст магістерської роботи подається після 

титульного аркуша.  Зразок реферату подано в додатку Ж. На титульному 

аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер треба 

проставляти у правому верхньому куті сторінки без крапки. 

Завдання на магістерську роботу (додаток В) носить інформативний 

характер, щодо підприємства, яке виступає об’єктом дослідження в науковій 

роботі, теми наукової роботи та графіка її виконання.  

Зміст магістерської роботи (додаток З) має бути складним і містити: 

вступну частину; три і більше розділів, кожний з яких має містити не менше 

ніж два параграфи (як правило, три підпункти); висновки і пропозиції; список 

використаних джерел і додатки.  

Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування 

актуальності і практичної значущості обраної теми магістерської роботи, 

визначення мети та завдання роботи, предмету, об‘єкту дослідження; надання 

короткої характеристики використаних методів та джерел інформації. У 

цьому ж розділі формулюються завдання, що мають бути вирішені у роботі 

та відображають наукову новизну для магістерських робіт.  

Актуальність теми.  

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями 

проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність 

роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на 

користь України. 

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить 

кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового 

завдання. 

Мета і завдання дослідження 

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для 

досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як 

«Дослідження...», «Вивчення ...», тому що ці слова вказують на засіб 

досягнення мети, а не на саму мету. 

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 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та 
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його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована 

основна увага, оскільки предмет дослідження визначає тему і назву наукової 

праці, яка визначається на титульному аркуші. 

Далі зазначаються використані методи та інформаційні джерела 

дослідження. Перелік використаних методів дослідження для досягнення 

поставленої в роботі мети надається не відірвано від змісту роботи, а коротко 

та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це 

дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих 

методів (приклад): 

•"У роботі використано .... методи дослідження для ......, що дозволило 

....." 

•"Інформаційною базою слугували вітчизняні та закордонні видання,   

матеріали   преси  та   фактичні  дані   щодо діяльності  ...  (зазнач. 

об'єкт)". 

Наукова новизна одержаних результатів  

Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), 

запропонованих магістрантом особисто. Необхідно показати відмінність 

одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше 

одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток). 

Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його 

основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при 

цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і 

сприйматися легко і однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що 

затемнюють його сутність, деталей та уточнень).  

У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового 

положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що зроблено в 

роботі, а сутності і новизни положення із написаного виявити неможливо.  

Обсяг вступу не має перевищувати 6 сторінок. 

Перший розділ – теоретичний. Теоретичний  розділ розглядає загальні 

підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних 

джерел, різних точок зору, можливо підтверджених статистичними даними. 

Містить теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні 

характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження. 

методологічні підходи.  

Показуючи підходи різних авторів (з обов’язковими посиланнями) до 

розв’язання подібної проблеми, показується у чому полягає подібність, а у 

чому – відмінність їх поглядів, обґрунтовуються власні погляди на проблему. 

Результатом роботи по розділу повинно бути твердження магістрантом 

власної позиції щодо розвитку предмету дослідження і думок з цього 

приводу, а також визначення і обґрунтування методів, які будуть використані 

ним у другому та третьому розділі.  

Теоретичний базис наукової роботи повинен мати певні елементи 

наукової новизни, яка дає змогу перейти в наступних розділах до конкретних 

розрахунків, моніторингу стану документально-інформаційного  
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забезпечення діяльності підприємства під кутом зору обраного напрямку 

дослідження, формулювати відповідні висновки і пропозиції, створювати 

економіко-математичні моделі управління певними показниками, 

напрямками діяльності.  

Для цього студенту необхідно самостійно вивчити літературні джерела 

(книги, монографії, статті, тощо), нормативні документи. Це дозволить 

усвідомити взаємозв’язок теоретичних основ із загальними тенденціями 

розвитку документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності на 

Україні. 

Не менш важливим є визначення методичних підходів щодо 

визначення кількісних оцінок впливу факторів в межах теоретичної моделі 

предмету дослідження. Саме їх обґрунтованість у першому розділі дозволить 

вважати достовірними та реалістичними аналітичні висновки другого розділу 

і проектні розробки третього.  

Обсяг першого розділу повинен складати 25% - 30% загального обсягу 

магістерської роботи. 

Другий – аналітичний розділ (2-3 параграфи/пункти), забезпечуючи 

логічну послідовність дослідження, є перехідним до розробки авторських 

пропозицій у третьому розділі, і поєднує теоретичні знання першого розділу 

з вмінням застосовувати їх за обраним методом для розв'язання практичних 

проблем маркетингової практики підприємств. 

Назва розділу може бути сформульована такою, як: 

"Оцінка   … (предмет дослідження)  на  ...(об'єкт дослідження)". 

Сучасний стан ….(предмет дослідження)  на  …. .(об'єкт 

дослідження). 

Визначення факторів   ...(предмет дослідження)   на  ...(об'єкт 

дослідження). 

Саме у цьому розділі здійснюються економічний, статистичний, 

математичний, контент-аналіз та інші, розвитку предмету в межах об’єкта 

дослідження. Для цього може знадобитися опис, характеристика сучасного 

стану досліджуваної проблеми на об'єкті дослідження, діагностування 

діяльності підприємства під кутом зору обраного напрямку дослідження, 

побудова емпіричної моделі функціонування об’єкту і предмету 

дослідження.  

Головне призначення розділу визначити конкретні форми прояву і 

сутність проблеми, яка підлягає вирішенню в ході дослідження, встановити 

сприятливі і негативні фактори предмету дослідження, оцінити кількісно або 

якісно ступінь зв’язку між впливовими факторами та їх наслідками.  

Кожен абзац починається з того, як повинно бути (теоретично), але 

всі приклади наводяться лише з досліджуваного підприємства (як є зараз, 

сучасний стан). Характерною рисою другого розділу, таким чином, стає 

критичний аналіз. 

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають 

супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити 
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сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх 

особливості, тенденції, створюючи таким чином базу для виявлення 

невикористаних резервів. Якщо можливо, текст слід ілюструвати дійсними 

документами (до додатків), які обов'язково супроводжувати стислим 

коментарем. 

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської 

діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, 

результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання 

первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної 

практики. 

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого 

фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких 

проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції. 

Обсяг другого розділу - у межах 25-30% загального обсягу магістерської 

роботи. 

Завданням третього розділу є розробка конкретних рекомендацій, 

пропозицій, моделей удосконалення предмету дослідження для розв’язання 

проблем виявлених у другому розділі.  

В якості теоретичної бази рекомендацій, пропозицій тощо виступають 

теоретичні та методологічні розробки першого розділу, та аналітичні 

висновки щодо проблем предмету дослідження та їх причин другого розділу. 

Назва розділу формулюється таким чином: 

Удосконалення  ...(предмет дослідження)  на  ...(об'єкт дослідження). 

Шляхи вдосконалення  ...(предмет дослідження)  на  ...(об'єкт 

дослідження). 

Студент повинен логічно поєднати свої висновки про необхідність 

вдосконалення документно-інформаційного забезпечення діяльності 

підприємства, викладені ним по кожній окремій частині роботи, 

аргументувати технологію їх впровадження в практичну діяльність об’єкту 

досліджень і визначити їх ефективність. Тільки після цього студент зможе 

формулювати основні висновки про невикористані резерви підвищення 

ефективності інформаційно-аналітичного чи документно-інформаційного 

забезпечення  діяльності підприємства та рекомендації з суті досліджуваних 

проблем. 

Детальні пропозиції щодо вдосконалення певного аспекту 

документознавчої чи інформаційно-аналітичної діяльності організації 

відповідно до проблематики дослідження: кожна - з розгорнутим 

обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у 

розділі 2, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. 

Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-

кількісне обґрунтування.  

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення 

досліджуваної проблеми повинні відповідати критеріям оптимальності, 
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цільової ефективності та практичної втіленості, наприклад, такого 

формулювання: 

"Як свідчить аналіз, проведений у п. 2.1., у  ... існує такий істотний 

недолік, як ... . Для успішного подальшого розвитку ... можна запропонувати 

... ".  "З метою ... можна запровадити ...".  

Пропозиції можуть бути найсміливіші, з найсучаснішого досвіду відомих 

фірм світу (студент демонструє свою освіченість та менеджерський 

світогляд), але якщо ця пропозиція зараз нездійсненна для об'єкта 

дослідження, треба обов'язково це пояснити (відсутність коштів, 

недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція, політична 

та економічна нестабільність, тощо), тобто студент повинен демонструвати 

реалізм мислення та знання проблем реального об'єкта. У розрахунках для 

обґрунтування пропозицій є можливим використання ПК. 

Обсяг третього розділу становить 25-30% від загального обсягу 

магістерської роботи. 

 

Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі магістерської 

роботи, є стислим викладанням підсумків проведеного дослідження. Саме 

тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять 

формулювання розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки 

зору відповідності меті магістерської роботи та поставлених у вступі 

завдань, а також пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму 

діяльності організації, які було детально обґрунтовано у третьому розділі. У 

висновках не можуть з'явитися пропозиції, які не було розглянуто у цьому 

розділі. Обсяг висновків і пропозицій не має перевищувати 5-6 сторінок. 

Список літератури вимагає розміщення усіх використаних джерел 

інформації в алфавітному порядку у такій послідовності: 

а) закони України; 

б) укази Президента, постанови уряду; 

в) директивні матеріали міністерств; 

г) монографії, брошури, підручники, статті із журналів, 

інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються 

підприємством. 

д) іншомовні джерела, сайти. 

Список використаних джерел може містити до 80-100 назв. Посилання 

на них мають наводитись у вигляді порядкового номеру за списком джерел у 

квадратних дужках (наприклад - [19; с. 34]). 

Додатки до магістерської роботи мають містити інформаційні матеріали, 

що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою, і 

розміщуються на останніх сторінках. Кожен із них пронумеровано (правий 

верхній куток) на кожен є посилання в тексті. 

Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний 

для повноти сприйняття магістерської роботи: 

- реальні документи підприємства; 

- рекламні матеріали; 
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- проміжні математичні доведення, формули, розрахунки; 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на 

ЕОМ, що розроблені в процесі виконання магістерської роботи; 

- ілюстрації допоміжного характеру. 

Рукопис, поданий до захисту у роздрукованому вигляді, супроводжується 

відзивом наукового керівника та зовнішньою рецензією. 

 

5. Рівень самостійності та оригінальності 

магістерських робіт студентів 

 

Важливою особливістю будь-якої наукової роботи студентів є їх свідоме 

ставлення до виконання завдань, які перед ними об’єктивно постають у 

контексті проведення наукового дослідження та написання наукової роботи. 

Свідомість у зазначеному вище сенсі означає і реалізується у кількох виявах. 

1. Максимальне стимулювання магістрантів до самостійного 

формулювання тем з дотриманням принципів академічної доброчесності.  

2. Системна та систематична робота над дослідженням замість 

випадковості чи стихійності. Відповідна вмотивованість означає і 

передбачає: 

- логічне продовження теми (чи тем), над якою студент працював 

(пишучи попередні наукові роботи чи працюючи над певною тематикою 

рефератів) протягом попередніх років; 

- зв’язок обраної теми з усім комплексом проблем, над яким 

працює чи планує працювати магістрант ; 

- унікальність проведеного дослідження; 

- оперативне інтелектуальне реагування на складні та суперечливі 

проблеми сучасності, які ще не знайшли належного наукового осмислення; 

- зв’язок обраної теми із дослідницькою проблематикою кафедри 

чи конкретного викладача, з яким магістрант співпрацює чи збирається 

співпрацювати. 

3. Відношення до керівника магістерської роботи як до консультанта 

щодо концептуальних, методичних та технічних моментів реалізації роботи. 

Викладач не є співавтором магістерської наукової праці. Він виступає 

скоріше робочим опонентом, який дозволяє магістру випробувати власні 

надбання ще до того, як вони будуть представленими публічно. 

 

6. Вимоги до оформлення магістерських  робіт 

Основна частина 

Наукова робота має бути  надрукована за допомогою комп'ютера. 

Мова магістерської роботи державна, стиль - науковий, чіткий, без 

орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність - логічна. Пряме 

переписування у роботі матеріалів з літературних джерел неприпустиме. 

Усі складові наукової роботи потребують оформлення відповідним 

чином. 
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Робота виконується на одному боці аркуша білого паперу формату А4 

(210x297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через півтора 

міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з висотою шрифту в 

14 пт., тип шрифту «Times New Roman». Допускається розміщувати таблиці 

та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату АЗ (не більше 40 рядків 

на сторінку) та інтервалом 1, шрифт 12 «Times New Roman» або «Arial». 

Текст наукової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких 

розмірів полів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 10 мм., зверху і знизу – по 

20 мм. 

Вписувати у друкований текст роботи окремі іншомовні слова, 

формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою тільки 

чорного кольору. При цьому щільність вписаною тексту має бути 

наближеною до щільності основного тексту. 

Роздруковані на ПЕОМ програмні документи мають відповідати 

формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок магістерської 

роботи і розміщуватися, як правило, у додатках. 

Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи, 

пункти та підпункти згідно із планом, затвердженим у завданні на виконання 

магістерської роботи. 

Заголовки структурних частин наукової роботи: "ЗМІСТ", "ВСТУП",  

"РОЗДІЛ", ”ВИСНОВКИ”, "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", 

"ДОДАТКИ", пишуться або друкуються великими літерами симетрично до 

тексту. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Кожну структурну частину 

дипломної роботи слід починати з нової сторінки. Заголовки підрозділів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу 

відповідно до розділу в підбір до тексту. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом 

має дорівнювати 1-2 інтервалам в основному тексті. 

Кожну структурну частину наукової роботи слід починати з нової 

сторінки. 

Нумерація 
 

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

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою наукової роботи є титульна сторінка, яка 

включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ста-

виться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому 

куті подальших сторінок. 

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер 

розділу ставиться після слів "РОЗДІЛ".  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№”. 

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу, наприклад:  1.1., 1.2., 1.3;    

2.1., 2.2., 2.3, як це показано в орієнтовному змісті дипломної роботи (див. 
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додаток 7). В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка: наприклад: 

"1.4." (четвертий підрозділ першого розділу). 

Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

 

Ілюстрації 

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми, тощо) і таблиці слід подавати в 

роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступну 

сторінку. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають 

до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, 

розміри яких є понад формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують 

у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. На всі 

ілюстрації мають бути посилання в тексті. 

Ілюстрації позначають словом "Рис.", і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися 

з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться 

крапка, наприклад: "Рис. 1.2" (другий рисунок першою розділу). Номер 

ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під 

ілюстрацією. 

 

Таблиці, формули, посилання 

 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в 

додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис 

"Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і 

порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, 

"Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу), нижче вказується назва 

таблиці. 
 

 
 

Існують певні правила оформлення таблиць. Якщо одиниці виміру 

різні, то вони наводяться в найменуваннях граф. Всі дані однієї графи 

наводяться з однаковою точністю. Під таблицею можуть бути примітки до 

окремих граф чи клітинок. Об’єкти підмета та ознаки присудка треба 
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розміщувати в певній логічній послідовності. В присудку абсолютні значення 

часто доповнюють відносними та середніми. 

Графи присудка нумерують, якщо таблиця займе кілька сторінок. В 

найменуваннях граф іноді наводиться спосіб обчислення показника. 

Наприклад, в найменуванні графи 3 наведено “гр.2 : гр.1”. Таблиця не 

повинна мати незаповнених клітинок. Тому, якщо немає відомостей про 

розмір явища, проставляються крапки ( … ), відсутність явища позначають 

тире ( – ), число 0,0 ставиться в випадках невеликої величини, коли число в 

даній клітинці знаходиться за межами точності, прийнятій в таблиці. 

Позначка «Х» ставиться у тому разі, коли клітинка не заповнюється.  

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами 

пишеться, наприклад: "Продовження табл. 2.3". 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають із ве-

ликої літери. Назву не підкреслюють. 

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо 

складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є са-

мостійними. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким 

чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за 

годинниковою стрілкою. 

Формули в науковій роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули 

складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між 

якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки 

на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша 

формула третього розділу). 

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба 

подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у 

формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі 

слова "де" без двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і 

нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. 

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака 

рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (*) і ділення (:). 

Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід зазначити 

порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад: "... у працях [1-9] ...". 

      Посилання на ілюстрації до наукової роботи оформлюють порядковим 

номером ілюстрації, наприклад: "(рис. 2.3)";  

на формули – порядковим номером формули, наприклад: "у формулі (3.1)". 

 Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено, наприклад: "у табл. 

1.2".  

У повторних посиланнях  на таблиці та ілюстрації треба вживати 

скорочене слово "дивись", наприклад: "(див. табл. 1.2)". 
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Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід 

наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований 

текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, 

закладений автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням 

особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані 

іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали 

загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий"; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, 

абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і 

позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати 

(на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним 

стояв розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути граничне точним 

у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і 

давати відповідні посилання на джерело; 

д) якщо необхідно виявити ставлення автора наукової роботи до 

окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках 

ставлять знак оклику або знак питання; 

е) якщо автор наукової робот, наводячи цитату, виділяє в ній деякі 

слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює 

виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора 

магістерської роботи, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. 

Варіантами таких застережень є: (курсив наш. - Ю.І.), (підкреслено мною. - 

Ю.І.), (розрядка моя. - Ю.І.). 

 

Оформлення списку використаних джерел та додатків 
 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, 

котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується 

після висновків. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором 

або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без 

пропусків будь-яких елементів, скорочення назв тощо. (додаток З). Завдяки 

цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених 

відомостей. 

Послідовність джерел розміщувати у порядку, зазначеному в п. 4 даних 

методичних рекомендацій. 
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Бібліографічні посилання робляться згідно з вимогами державних 

стандартів: ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання; ДСТУ 3582-2013 

Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. 

Приклади підготовки бібліографічних посилань, оформлення 

бібліографічних списків подано в додатку Л. 

Додатки до магістерської роботи оформлюються як продовження 

магістерської роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини 

(книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний 

такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати 

заголовок, надрукований угорі 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 

позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського 

алфавіту, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, 

додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи 

й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад:       

А.2 - другий розділ додатка А;  

В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В. 

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

межах кожного додатка, наприклад:  

рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д;  

формула (А. 1) - перша формула додатка А. 

 

7. Рецензування і захист наукової роботи 

 

Магістерська робота в переплетеному вигляді з позитивним відзивом 

наукового керівника здається на кафедру за 10 днів до її захисту.  

Захист магістерської роботи відбувається на відкритому засіданні 

кваліфікаційної комісії, графік роботи якої затверджує ректор університету. 

До складу ЕК можуть входити: ректор або проректор з навчальної чи 

наукової роботи, декан факультету або його заступник, завідувачі кафедр, 

професори, доценти (викладачі) профільних кафедр, провідні спеціалісти 

виробництва та працівники науково-дослідних інститутів.  

Персональний склад членів ЕК затверджується ректором не пізніше, як 

за місяць до початку роботи комісії. 

 Захист магістерської роботи є формою перевірки рівня знань 

випускника та фактичної підготовленості його до роботи за фахом відповідно 

до вимог державного освітнього стандарту (освітньо-кваліфікаційної 

характеристики). Захист проводиться за участю не менше половини складу 
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комісії ЕК при обов'язковій присутності голови комісії і, бажано, керівника 

наукової роботи. 

Наукова робота, яка допущена випусковою кафедрою до захисту 

направляється на зовнішню рецензію. 

Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють 

на підприємствах відповідних галузей профілю, ВЗО, кандидати наук інших 

вищих навчальних закладів, інших кафедр ВЗО. 

Зовнішня рецензія надається у письмовому вигляді та у довільній формі і 

має містити такі основні пункти: 

• висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості 

виконаної наукової роботи; 

• характеристику повноти завдання щодо здатності до розкриття теми 

наукової роботи, відповідність змісту роботи завданню; 

• висновки  щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, 

методичних підходів до прогнозування та планування показників 

інформаційно-аналітичного забезпечення чи документально-

інформаційної діяльності підприємства згідно з темою наукової роботи; 

• оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення 

управління певними аспектами інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності, документально-інформаційної діяльності, підвищення її 

ефективності; 

• оцінку загальних вражень від наукової роботи (оформлення, стиль і 

грамотність викладення тощо); 

•  інші питання на розсуд рецензента; 

• висновок рецензента про відповідність якості виконаної наукової 

роботи до вимог, що ставляться до таких робіт, про можливість 

допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено думку 

про оцінку роботи за чотирибальною системою: відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно. 

Рецензент має: підписатися із зазначенням свого прізвища, ім'я та по-

батькові, наукового ступеню, місця роботи і посади, яку займає та завірити 

підпис. Зразок рецензії на магістерську роботу подано в додатку М. 

Магістрант має право ознайомитися з рецензією. Мається на меті  надати 

йому можливість підготуватися до пояснень під час захисту у зв'язку з 

можливими зауваженнями рецензента. 

На засідання ЕК до початку захисту подаються такі документи: 

- витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу цієї 

комісії; 

- список студентів групи, які допущені до захисту магістерських робіт 

за підписом декана факультету; 

- довідка від деканату про виконання студентом навчальною плану та 

про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та 

виробничих практик; 

- подання декана про допуск студента до захисту магістерської роботи 

-  магістерська робота студента; 
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- письмовий відзив керівника магістерської роботи; 

-  зовнішня рецензія на магістерську роботу, завірена печаткою; 

- інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність 

виконаної наукової роботи (довідки про впровадження пропозицій 

студента у практичну діяльність підприємства, видані статті  з теми 

наукової роботи і т.ін.) 

Під час підготовки до захисту магістрант має погодити зі своїм науковим 

керівником  складену ним доповідь щодо магістерської роботи і підготовлені 

наочні матеріали (таблиці, графіки, схеми, діаграми, рисунки, тощо). 

Обсяг тексту доповіді має відповідати 8-10 хвилинам виступу, містити 

основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчих 

розробок щодо визначених моделей управління, пропозицій і рекомендацій, 

які випливають із проведеного дослідження. 

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповіді магістранта і 

забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту. 

Після доповіді магістранта голова ЕК зачитує рецензію на наукову 

роботу, і студент має відповісти на всі зауваження рецензента. 

Під час захисту магістерської роботи члени ЕК, присутні на захисті 

викладачі, спеціалісти можуть задавати магістрантові запитання щодо змісту 

роботи. Відповіді магістранта мають бути конкретними, аргументованими і 

короткими. 

Після відповіді магістранта на запитання оголошується відзив 

наукового керівника виконаної магістерської роботи. 

За результатами захисту магістерської роботи ЕК приймає рішення 

щодо оцінки захисту і роботи, про присвоєння відповідної кваліфікації і про 

видачу магістранту диплома державного зразка. 

Магістрант, який отримав на захисті наукової роботи незадовільну 

оцінку, має бути відрахованим з університету і в цьому випадку йому 

видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається 

право бути повторно допущеним до захисту магістерської роботи протягом 

наступних трьох років.  

Повторно магістерська робота виконується за наявності заяви студента 

про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової кафедри про 

затвердження теми і об'єкта дослідження, призначення наукового керівника. 

На вимогу кафедри тему магістерської роботи може бути змінено, або в 

межах тієї ж теми матеріали роботи можуть бути ним суттєво оновлено і 

доповнено. 

Якщо захист магістерської роботи не відбувся з поважних причин, про 

що магістрант у ЕК має подати відповідні документи, ректор університету 

може подовжити термін його навчання до наступною терміну роботи ЕК із 

захисту наукових робіт, але не більше як на один рік. 

Незалежно від причин повторний захист магістерських робіт у той же 

рік категорично забороняється. 

На всіх засіданнях ЕК складаються протоколи, в які вносяться 

відповідні оцінки за захист, записуються запитання членів ЕК і присутніх на 
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захисті, особисті думки членів ЕК, зазнається одержаний освітній рівень, а 

також державний документ про освіту, який видається випускникові 

магістратури університету. 

Протоколи підписують голова і члени ЕК, що брали участь у засіданні, 

і зберігаються в університеті. Зразок протоколу засідання Кваліфікаційної 

екзаменаційної комісії подано в додатку Н. 

Кваліфікаційна екзаменаційна комісія після завершення роботи складає 

звіт, в якому відображаються основні кількісні показники щодо рівня і якості 

успішності по проведених захистах, характеристиках виконаних наукових 

робіт щодо впровадження конкретних пропозицій у практику діючих 

підприємств, застосування сучасних інформаційних і комп'ютерних 

технологій в аналітичних дослідженнях і т.п. 

Звіт ЕК обговорюється на Вченій раді університету. Захищені 

магістерські роботи випускова кафедра здає в архів університету не пізніше 

як через 3 дні після завершення роботи ЕК.                                                                               
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Додаток А  

ПЕРЕЛІК  РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕМ* 

магістерських робіт за спеціальністю  

 029 “Інформаційна , бібліотечна та архівна справа» 

 

1. Законодавчо-нормативна база ведення інформаційної справи в Україні. 

2. Управління інформаційним забезпеченням діяльності підприємства 

шляхом організації електронного документообігу. 

3. Інформаційно-комунікаційне забезпечення інноваційної діяльності 

підприємств (за певними галузями) 

4. Адаптація нормативно-правової бази інформаційної сфери в Україні до 

законодавства Європейського Союзу і міжнародних стандартів. 

5. Взаємодія економічної системи «інформація-знання» та соціальної 

системи «суспільство-людина» як основи оновленого змісту підготовки 

кадрів у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій та 

інноваційної діяльності. 

6. Теоретичні та науково-практичні питання бібліотечного обслуговування на 

основі впровадження електронних інформаційних технологій. 

7. Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки. 

8. Управління інформаційно-аналітичними установами: порівняльний аналіз 

українського та зарубіжного досвіду. 

9. Інформаційно-аналітичні центри сучасної України: динаміка, стан 

сектора, рівень інституціоналізації. 

10. Інформаційні війни: еволюція форм і методів. 

11. Український сегмент мережі Інтернет: становлення та розвиток. 

12. Перспективи розвитку архівної справи на основі новітніх технологій.  

13. Законодавчо-нормативна база бібліотечної справи в Україні. 

14. Радянський період історії розвитку архівної справи в України. 

15. Історія розвитку архівної справи в України (серед. XVII – початок XX ст.) 

16. Національний архівний фонд: склад, структура, правові засади. 

17.  Архівна система та система архівних установ України. 
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18. Архівна україніка: український і зарубіжний комплекси, проблеми. 

19. Теоретико-методична основа формування НАФ. 

20.  Новітні технології формування НАФ: приймання-передавання 

електронних документів на постійне зберігання до державних архівів. 

21.  Політика розвитку електронного документообігу та електронного архіву в 

банківській системі України. 

22. Консолідована інформація в системах електронного урядування. 

23. Консолідована інформація в соціальних системах 

24.  Консолідована інформація в системах наукових досліджень. 

25.  Консолідована інформація в системах електронного бізнесу. 

26.  Консолідована інформація в системах електронного навчання. 

27. Організація конкурентної розвідки на підприємстві, її можливості у сфері 

стратегічного й тактичного управління бізнесом. 

28. Консолідований інформаційний ресурс в галузі організації дозвілля в 

регіоні (на прикладі…) 

29. Створення консолідованих інформаційних ресурсів: європейський досвід 

30. Консолідація інформації у бібліотечній справі: стан та перспективи. 

31. Особливості консолідації даних в умовах глобалізації. 

32. Зарубіжні архіви: структура, правові засади, особливості організації. 

33. Законодавчо-нормативна база створення та функціонування документних 

ресурсів. 

34.  Методи, види та етапи здійснення аналітичної діяльності в 

підприємництві*. 

35.  Інформаційні ресурси суспільства: історія та основні напрями розвитку. 

36.  Інформаційно-аналітична служба: створення, функції, напрями діяльності. 

37.  Індексування як найважливіший вид аналітико-синтетичної переробки 

інформації. 

38. Сучасний інформаційний ринок: структура та наповнення. 

39. Організація захисту інформації в підприємництві*. 

40. Аналітичні документи: їх призначення та функції в процесі управління. 
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41. Розвиток системи інформаційно-аналітичних установ в інформаційному 

суспільстві. 

42.  Установи, які працюють в сфері консолідованої інформації*. 

43. Новітні технології згортання інформації в менеджменті*.  

44. Особливості роботи з консолідованою інформацією для забезпечення 

ефективного менеджменту державної структури*. 

45.  Документаційне забезпечення системи підготовки та перепідготовки 

фахівців медичної сфери. 

46.  Керування документацією на підприємствах  малого та середнього 

бізнесу*.  

47. Архівна справа в країнах пострадянського простору: історія, сучасний 

стан та перспективи розвитку. 

 

 

 

*Роботи виконуються на прикладі конкретного підприємства, установи чи організації 
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Додаток Б  

 

Форма заяви студента на виконання магістерської роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

                                                            З а я в а 

 

Прошу дозволити мені виконання кваліфікаційної роботи на тему:  

« _______________________________________________________________ 

 (на прикладі  ______________________________________________».
  

                                                                          найменування конкретної організації
 

 

 

«____»_____________20__ р.      

             (підпис) 

 

 

 

 

       

Завідувачу кафедри  

інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки 

проф. Аль-Амморі А.Н. 

                                                                         

студента 2 курсу денного відділення 

(група  ___ спеціальності :   029  

«Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа»_____________________________ 
   (П.І.Б.) 
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Додаток В  

 

 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет транспортних та інформаційних технологій 

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 

Галузь 02 Культура та мистецтво 

Спеціальність:   029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»                                                       

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                                         

               

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 
 

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1.Тема магістерської 

роботи____________________________________________________________ 

 

Керівник магістерської 

роботи____________________________________________________________                                                                                                          

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

 

Затверджено наказом Національного транспортного університету  від 

“___”__________20__року № ___ 

2. Строк подання студентом роботи  __________________________________ 

3. Вихідні дані до проекту (роботи)___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зразок завдання на магістерську  

роботу (форма Н.9.01)  

 

 

Форма № Н-9.01 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри інформаційно-

аналітичної діяльності та інформаційної 

безпеки 

_____________________А.Н.Аль-Амморі 

«___»____________________2020 р.                                                                                       
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________

___________________________ 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 

Прізвище, ініціали та 

посада  

Консультанта 

Підпис, дата 

завдання видав Завдання 

Прийняв 

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання_____________________ 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 
Назва етапів магістерської роботи Строк  виконання 

етапів  роботи  

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

  Студент                     _________    ________________________ 

                                      
( підпис )                      (прізвище та ініціали)

 

                                                                 

Керівник роботи         _________       ________________________ 
  (підпис )                  (прізвище та ініціали)
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Додаток Г 

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

етапу 
Назва етапів роботи 

Строк  

виконання 

етапів 

роботи 

Примітка 

1 Отримання завдання   

2 Аналіз літературних джерел   

3 Підготовка та написання 1-го спеціального розділу   

4 Підготовка та написання 2-го спеціального розділу   

5 Підготовка та написання 3-го спеціального розділу   

7 Написання висновків та переліку посилань   

8 
Оформлення магістерської роботи і графічного 

матеріалу 
  

9 Попередній захист   

10 
Перевірка роботи на плагіат та підготовка 

документів до захисту 
  

11 Здача закінченої роботи   

12 Захист   

 

Додаток Д 

Зразок пояснювальної записки до магістерської роботи 

 (форма Н.9.02) 

   НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

     Факультет транспортних та інформаційних технологій 

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності 

 та інформаційної безпеки 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Пояснювальна записка 
до магістерської  роботи 
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на тему:  

 
«Специфіка інформаційного забезпечення органів державної влади в 

Україні в контексті впровадження електронного урядування» 

 
 

 

Виконав(-ла): студент(-ка) 2  курсу, групи КІ-2-1 

 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
 
 

 

 
 
 

                                                        __________ М.І.Семенюк  

 

 

Керівник:         канд. філол. наук, доц.         __________ Н. Ю. Зозуля      

 

 

Завідувач кафедри:       д.т.н., проф.             __________ А.Н. Аль-Амморі    
 

 

Київ – 2020 
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Додаток Ж 

 (форма Н.9.02) 

РЕФЕРАТ 

Семенюк Марія Ігорівна виконала магістерську роботу на тему  «Специфіка 

інформаційного забезпечення органів державної влади в Україні в контексті 

впровадження електронного урядування». 

Об’єктом дослідження даної роботи виступає інформаційна складова державної 

політики та управління. Предмет дослідження  – інформаційне забезпечення органів 

державної влади. 

Мета роботи – комплексне дослідження використання інформаційного простору та 

інформаційних технологій органами державної влади.  

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі основні завдання:      

 дослідити …;  

розкрити …;  

проаналізувати…;  

розглянути… . 

Магістерська робота в обсязі 146 сторінок складається зі вступу, трьох розділів, 

відповідних підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  

Під час дослідження були використані такі дослідницькі методи, як метод 

поняттєвого аналізу, системного аналізу та моделювання. Методологічну базу роботи 

складає діалектичний метод, що передбачає об’єктивне і всебічне вивчення явищ в їхній 

єдності і взаємозв’язку, з урахуванням логіки суспільного розвитку. Використовувалися 

також метод порівняльного аналізу, методи статистичної обробки матеріалу, логічно-

історичний, системно-структурний методи. Широке застосування в роботі знайшли і 

прийоми формальної логіки: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування. 

Зазначені методи застосовувались автором як окремо так і в поєднанні один з одним, з 

метою всебічного дослідження теми роботи. 

Ключові слова: : електронний уряд, електронне урядуваня, електронна демократія, 

служба інформаційно-аналітичного забезпечення, інформаційне забезпечення. 
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 Додаток З 

Орієнтовний зміст магістерської  роботи 

Зміст магістерської роботи 

на тему:  «_______________________________________________» 

(на прикладі діяльності _____________________________) 

 

ВСТУП …………………………………………………………………… 2 

    РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДЕРЖАВНИХ 

ОРГАНАХ  

 1.1 Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування й реалізація 

інформаційно-комунікативної політики владних структур. …… 

5 

 1.2 Нормативно-правове регулювання інформаційного забезпечення 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.  9 

 1.3 Електронне урядування в органах державної влади та місцевого 

самоврядування.  

16 

 Висновки до розділу 1 …………………………………………… 23 

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ  ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 2.1 Оцінка структури управління органу місцевого самоврядування  25 

 2.2 Стан організації  інформаційного забезпечення в державній 

службі……………… 

28 

 2.3 Робота зі скаргами та зверненнями громадян ……………………… 

Висновки до розділу 2………………………………………………… 

34 

58 

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РАЙОННІЙ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 3.1 Шляхи підвищення рівня інформаційного забезпечення діяльності 

держадміністрації . 

60 

 3.2 Особливості побудови електронної канцелярії в держадміністрації . 70 

  Висновки до розділу 3 ……………………………………………. 73 

ВИСНОВКИ  І  ПРОПОЗИЦІЇ ……………………………………………………… 75 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………… 78 

ДОДАТКИ ………………………………………………………………………….. 80 
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Орієнтовна схема відгуку наукового керівника 

 

ВІДГУК 

на магістерську роботу 

магістранта Національного транспортного університету  

_______________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові магістранта) 

 

курс_____________спеціальність _____________________________________ 

на тему: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Текст відгука) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка роботи студента _________________________ 

 

Науковий керівник магістерської роботи  

________________________________ 
                                                                     (вчене звання і ступінь, місце роботи, підпис) 

«_____»_______________20   р. 
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Додаток К.  

Подання голові ЕК щодо захисту  

                                                                     магістерської роботи  (форма Н.9.03) 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕСРИТЕТ 
 

 

ПОДАННЯ 

ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

ЩОДО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Направляється студент____________________________до захисту 

МАГІСТЕРСЬКОЇ роботи за галуззю знань       02 «Культура та мистецтво» 

спеціальністю:   029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа»____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

 

Магістерська робота і рецензія додаються. 

 

Декан факультету ______________________________ 

 

Довідка про успішність 
 

              ___________________________ за період навчання на факультеті 

транспортних та інформаційних технологій  з 20____ року до 20___ року 

повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з 

таким розподілом оцінок за:  

національною шкалою:   відмінно ____%,    добре ____%,   задовільно ____%; 

шкалою ECTS: А ____%;    В ____%;    С ____%;     D ____%;     Е ____%. 

                                  

Секретар факультету      _______           _______________ 
                                                   (підпис)             (прізвище та ініціали) 
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Висновок  керівника магістерської  роботи 

Студентка 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

                                                            Керівник роботи _____________________ 
                                                                                                      (підпис) 

“____”_______________________20 _____ року 

 

 

 

 

Висновок кафедри про магістерську роботу 

       

магістерська робота  розглянута. 

Студентка____________________________________ 

                     (прізвище та ініціали) 

допускається до захисту цієї роботи в Екзаменаційній комісії. 

 

Завідувач кафедри інформаційно- 

аналітичної діяльності  

та інформаційної безпеки      _________________А.Н.Аль-Амморі 

           

“______”___________________20___ року 
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Додаток Л 

 

Приклади оформлення бібліографічних списків 

відповідно до ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання 

 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія 

Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). 

Запоріжжя, 2017. 113 с. 

3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на 

еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 

4. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2017. 102 с. 

5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 

6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю 

підприємства: теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 

2017. 240 с. 

7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та 

доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 

8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : 

Талком, 2016. 340 с. 

Два автори 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : 

монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 

3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління 

освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 

4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с. 

5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. 

посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 

6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною 
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організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 

2015. 212 с. 

Три автори 

1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні 

системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 

2015. 312 с. 

2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та 

правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 

206 с. 

3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани 

студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. 

Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 

4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія 

економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с. 

Чотири і 

більше авторів 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : 

станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. 

О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. 

Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с.  

4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге 

вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 

5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. 

Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2015. 84 с. 

Автор(и) та 

редактор(и)/ 

упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за 

заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : 

навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної 

власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 

Без автора 

1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991-

2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 

330 с. 

2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. 

Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 

3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія 

/ за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: 

С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 
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5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за 

заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 

6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за 

ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 

7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження 

актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : 

Право, 2016. 488 с. 

8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. 

ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 

9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування 

вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-

6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с. 

10. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. 

пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої 

історії НАН України, 2016. 306 с. 

11. Антологія української літературно-критичної думки першої 

половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 

904 с. 

Багатотомні 

видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : 

САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 

2. Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд. : Н. Г. Мозговая, 

А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : 

НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 

306 с. 

3. Новицкий О. М.  Сочинения : в 4 т. / ред. изд. : Н. Г. Мозговая, 

А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; Мелитополь : 

НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1. 

382 с. 

4. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / 

Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні 

засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. 

ред. Ю. П. Битяк. 576 с. 

5. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 

2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 

законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. 

Київ, 2005. 20 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність 

і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. 

наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та 

конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... 
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канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с. 

Дисертації 

1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї 

(кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / 

Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для 

дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. 

фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 

3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-

економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. 

наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII // Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 

3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 

3393-VI // Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536. 

4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

Дата оновлення: 28.09.2017. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 

15.11.2017). 

5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050 // Офіційний вісник 

України. 2017. № 4. С. 530–543. 

6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ 

Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017 // Урядовий кур'єр. 

2017. 23 лют. (№ 35). С. 10. 

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ 

Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40 // Офіційний вісник 

України. 2017. № 20. С. 136–141. 

8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного 

службовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. 

служби від 05.08.2016 р. № 156 // Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 

38). С. 15–16. 

Архівні 

документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови 

Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та 

сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. // ЦДАГО України (Центр. держ. 

архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 

зв., 71. 

2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної 

Республіки // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади 

та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. 

Спр. 1–3. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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3. Наукове товариство ім. Шевченка // Львів. наук. б-ка ім. 

В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

Патенти 

1. Люмінісцентний матеріал : пат. 25742 Україна : МПК6 С09К11/00, 

G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472 ; заявл. 12.02.07 ; опубл. 27.08.07, 

Бюл. № 13. 4 с. 

2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у 

дітей : пат. 76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 

01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 

Препринти 

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 

визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-

методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 

2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 

06-1). 

2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного 

повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL 

USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем 

электронов. Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с. : ил., табл. (Препринт. 

НАН Украины, Нац. науч. центр«Харьк. физ.-техн. ин-т» ; 

ХФТИ2006-4). 

Стандарти 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 

збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. 

(Інформація та документація). 

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 

(ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 

4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97 ; чинний 

від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 

15 с. (Інформація та документація). 

Каталоги 

1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 

2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. 

наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Л. І. Романова, 

О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с. 

3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / 

авт.-упоряд. : М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., 

Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с. 

Бібліографічні 

покажчики 

1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності : бібліогр. 

покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип. Н. М. Чала ; 

Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 60 с. 

2. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. Львів : 

Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Українська 
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біобібліографія ; ч. 10). 

3. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 

незалежній Україні : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. М. Загородна 

та ін. ; наук. ред. Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : 

Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя 

від дня заснування). 

4. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-

2002) / ред. О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 с. 

5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні 

бібліографічні покажчики (1856-2013). Київ : Національна бібліотека 

України ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української 

біографістики ; вип. 3). 

ЧАСТИНА 

ВИДАННЯ: 

КНИГИ 

1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и 

роль Конституционного Суда Украины в толковании международных 

договоров / М. А. Баймуратов //  Михайло Баймуратов : право як 

буття вченого : зб. наук. пр. до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова 

/ упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493. 

2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-

правовий аспект // Тридцать лет с экологическим правом : избранные 

труды. Харьков, 2013. С. 205–212. 

3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна 

деліктність // Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

4. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у 

взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в 

Україні // Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в 

управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 

ЧАСТИНА 

ВИДАННЯ: 

МАТЕРІАЛІВ 

КОНФЕРЕНЦІЙ 

(ТЕЗИ, 

ДОПОВІДІ) 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: 

порівняльно-правовий аналіз // Голодомор 1932-1933 років: втрати 

української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 

жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет 

// Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : тези 

доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). 

Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 

3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе 

общественных отношений // Формирование толерантного сознания в 

обществе : материалы VII междунар. антитеррорист. форума 

(Братислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 

4. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб 

формування медіакультури читачів науково-популярних журналів 

// Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез доп. 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. 

Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 
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5. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання 

хімії в старшій профільній школі // Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих 

наук : матеріали III регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 

листоп. 2014 р. Запоріжжя, 2014. С. 211–212. 

ЧАСТИНА 

ВИДАННЯ: 

ДОВІДКОВОГО 

ВИДАННЯ 

1. Кучеренко І. М. Право державної власності // Великий 

енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. 

Київ, 2007. С. 673. 

2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація // Адміністративне право 

України : словник термінів / за ред. : Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 

3. Сірий М. І. Судова влада // Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 

5. С. 699. 

ЧАСТИНА 

ВИДАННЯ: 

ПРОДОВЖУВАН

ОГО ВИДАННЯ 

1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному 

законодавстві України : реалії та перспективи формулювання їх 

застосування // Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 

2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного 

деформування складених циліндричних оболонок за допомогою 

матриць типу Гріна // Вісник Запорізького національного 

університету. Фізико-математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. 

С. 153–159. 

3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання 

статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за 

допомогою матриць типу Гріна // Проблеми обчислювальної механіки 

і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218. 

4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці 

Нюрнберзького трибуналу // Проблеми законності. Харків, 2011. 

Вип. 115. С. 200–206. 

ЧАСТИНА 

ВИДАННЯ: 

ПЕРІОДИЧНОГ

О ВИДАННЯ 

(ЖУРНАЛУ, 

ГАЗЕТИ) 

1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав 

людини і громадянина та його гарантії // Часопис Київського 

університету права. 2007. № 4. С. 88–92. 

2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного 

права: ґенеза і поняття // Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи // Урядовий кур'єр. 

2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 

4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз 

вітчизняного і міжнародного законодавства // Юридичний вісник 

України. 2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 

5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 

2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment //  

Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. 

Vol. 19, No 1. P. 98–108. 
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Електронні 

ресурси 

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=157257

57& (дата звернення: 15.11.2017). 

2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством 

України // Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. 

С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 

3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в 

Україні // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 

науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 20–27. 

URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ 

VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 

4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація 

наукової системи України протягом 90-х років ХХ століття: період 

переходу до ринку // Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. 

DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 

Депоновані 

наукові роботи 

Тріщ Б.М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній 

пластині з отвором / ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2001. 14 с. Деп. в 

ДНТБ України 11.12.01, № 239. 

У разі використання архівного джерела, надрукованого в журналі чи 

збірнику, посилання дають на це видання (якщо їх кілька – на 

останнє), а не на архів. З часу публікації документа міг змінитися 

його шифр; вже не говорячи про хибне припущення в наступного 

дослідника, нібито матеріал вивчався за архівним оригіналом. 

 

 

 

http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
https://doi.org/10.15407/scin12.06.006
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Додаток М 

Орієнтовна схема рецензії 

РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську роботу студента 

Національного транспортного університету 

 

____________________________________________________ 
                             (прізвище, ім’я, по батькові магістранта) 

Тема магістерської роботи  ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Актуальність теми і доцільність її розробки для підприємства. 

Коротка характеристика магістерської роботи за розділами. 

Позитивні сторони використання при дослідженнях та недоліки 

магістерської роботи. 

Показовість даних, на яких ґрунтується виконання роботи. 

Використання сучасних форм і методів досліджень і обробки матеріалів.  

Правильність окремих  висновків. 

Практична значимість рекомендацій. 

Очікуваний ефект рекомендацій, відзначених до впровадження у 

розрахунку на рік. 

Загальна оцінка підготовленості студента до самостійної роботи як 

спеціаліста. 

 

За результатами попередньої автоматизованої перевірки на запозичення з 

інших джерел індекс унікальності магістерської роботи  становить _____%. 

Магістерська робота може бути подана до захисту, а її автор (ПІБ), 

заслуговує на ...........................оцінку (оцінка за національною шкалою ____, 

за шкалою ECTS ____), і на присвоєння їй (йому) освітньої кваліфікації 

магістра, аналітка консолідованої інформації  за спеціальністю 029 

"Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". 

 

Місце роботи та посада,  

наук.ступінь рецензента    __________________________ 
                                                                                                         (підпис, П.І.П. рецензента) 

«____» ___________________20__    р. 
 

Місце печатки підприємства 
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1. Види навчально- та науково-дослідної роботи студентів : (навч.-метод. 

посіб. щодо написання рефератів, курсових, диплом. робіт., наук. ст. і тез 

доп. з дисципліни циклу проф.-практ. підготов.) / Бєляєв С. Б. та ін.; за заг. 

ред. І. П. Репко; М-во освіти і науки України. — вид. 2-е, випр. і допов. — 

Х., 2010. — 116 с. 

2. Вілкова О. Ю. Основи науково-дослідної роботи студентів : (опор. 

конспект лекцій) / О. Ю. Вілкова; Ін-т підгот. кадрів держ. служби 

зайнятості України. — К. : ІПК ДСЗУ, 2008. — 73 с. 
3. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення. – Чинний від 1996-01-01. – К. : Держстандарт 

України, 1996. – ІV, 36 с.  

4. Информация: поиск, анализ, защита / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. — 

Минск : Амалфея, 2002. — 319 с. 

5. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового 

дослідження : підручник. — Ніжин : Аспект-поліграф, 2007. — 397 с.  
6. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження : навч. 

посібник / О. В.  Клименюк; АПН України; Центральний ін-т 

післядипломної педагогічної освіти. — К. : Міленіум, 2005. — 186 с.  

7. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : 

навч.посіб. / О.В.Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192с. 

8. Кузнецов И. Н. Интернет в учебной и научной работе : практ. пособие /   

И. Н. Кузнецов. — 2-е изд. — М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 

2005. — 190 c. 

9. Курсовые и дипломные работы: От выбора темы до защиты : справ. 

пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. — Минск : Мисанта, 2003. — 414 с. 

10. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник /            

Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — К. : Знання, 2006. — 331 с. — 
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