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ВСТУП 

Науково-дослідницька практика магістрів є обов’язковим компонентом 

освітньої програми для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та має на меті 

набуття студентом професійних навичок і вмінь здійснення самостійної науково-

дослідної діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, 

одержаних студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних 

навичок і умінь у процесі професійної діяльності, розвиток у студентів здатності 

компетентного прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння сучасними 

методами та формами науково-дослідної діяльності. Головним навчально-

методичним документом, що забезпечує комплексний підхід до організації 

практичної підготовки, системності, безперервності, послідовності навчання 

студентів, є програма науково-дослідної практики.  

Основна мета програми полягає у чіткому плануванні та регламентуванні 

діяльності студентів і керівників під час практики та окреслення її головних 

результатів. 

Програма містить зміст, цілі і завдання науково-дослідницької практики, 

види і терміни проходження практики, бази проходження практики, організацію 

практики, форми звітності студента про практику, норми оцінювання роботи 

студентів під час практики. У методичних рекомендаціях розглядаються загальні 

положення проведення науково-дослідної практики, питання організації і 

проведення практики, зміст практики та підведення підсумків науково-дослідної 

практики студентів. 

Програма і методичні рекомендації «Науково-дослідницька практика» 

можуть бути корисними науково-педагогічним і педагогічним працівникам, 

магістрам, студентам педагогічних спеціальностей, усім, хто цікавиться 

проблемами організації та проведення науково-дослідної практики. 

  



І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Відповідно до  навчального плану студенти ОР «магістр», що навчаються за 

спеціальностю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», проходять 

науково-дослідницьку практику, на підставі якої здійснюється допуск до сесії й 

написання теоредичної частини магістерської роботи. Ця практика є важливим 

етапом у написанні магістерської роботи. Її основне завдання - це проробити 

основні елементи вступу наукової роботи і зібрати необхідний матеріал для 

написання магістерської. 

Мета практики – розробка основних методологічних  аспектів магістерської 

роботи (визначення проблеми, мети, завдань дослідження, структури 

магістерської), а також вивчення і збір необхідної інформації для магістерської. 

Завдання практики: 

1. Вивчення фондів бібліотек і складання бібліографічного списку, а 

також списку джерел 

2. Вивчення фондів державних і відомчих архівів, складання списку 

джерел 

3. Ознайомлення зі структурою, науковою проблематикою та 

результатами наукової роботи академічних університетів і галузевих інститутів, 

виробничих підприємств та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму 

досліджень; 

4. Аналіз теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, 

пов’язаною зі спеціалізацією випускової кафедри та відповідно до наукової 

проблеми дослідження щодо магістерської роботи; 

5. Визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у 

вітчизняній та іноземній літературі; 

6. Визначення структури та основних завдань магістерського дослідження; 

7. Оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних 

(визначення основних методів дослідження за темою магістерської роботи); 



8. Апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій 

магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових 

статей, тез (або їх рукописів), рекомендацій до органів влади й управління тощо). 

 

Науково-дослідницька практика є основною стадією, у межах якої 

визначається проблематика й характер магістерської роботи, відпрацьовуються її 

теоретичні й методичні питання. Місцем проведення практики є бібліотеки, 

архіви, конкретні організації, що виступають в якості дослідного матеріалу  для 

розробки випускної теми. 

Керівництво практикою здійснюється керівником практики й науковими 

керівниками, тобто викладачами кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки діяльності, за якими закріплені ці функції. 

Науково-дослідницька практика повинна відповідати напряму наукових 

досліджень студента магістратури. Під час такої практики надається можливість 

використати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх 

проводить студент при написанні магістерської роботи. 

У ході практики студенти повинні виробити основні навички й уміння, 

пов'язані з інформаційно-аналітичним характером своєї підготовки: 

інформаційний пошук, складання вторинних  інформаційно-аналітичних 

документів за результатами пошуку. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

Науково-дослідницька практика для студентів магістратури за 

спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проводиться згідно 

з навчальним планом для денної форми навчання. Програма науково-

дослідницької практики передбачає виконання поставлених завдань практики. 

Кожен студент повинен отримати конкретні наукові результати з обраної наукової 

проблеми, що будуть відображені у формулюванні теми випускної 



кваліфікаційної роботи магістра. Програма науково-дослідницької практики 

студентів магістратури складається з таких частин:  

– складання бібліографії джерел з теми магістерської роботи;  

– написання оглядового реферату з теоретичної частини магістерської 

роботи;  

– участь у науково-дослідній роботі кафедри або лабораторії НДІ (допомога 

у підготовці до видання збірників наукових праць, підготовці і проведенні 

наукових конференцій тощо);  

– участь у науково-практичних конференціях;  

– написання статті або тез (їх рукописів)  за темою магістерської роботи 

(дисертації);  

– виконання індивідуального завдання;  

– оформлення звіту про проходження науково-дослідної практики і його 

захист.  

Викладач кафедри забезпечує науково-методичне керівництво у процесі 

проходження практики і контроль за виконанням плану, перевіряє і оцінює 

кінцеві результати на підставі звіту, що представлений студентом після 

завершення роботи.  

Студент, прибувши до навчального закладу (лабораторії НДІ) – бази 

практики, повинен пройти інструктаж з правил внутрішнього розпорядку закладу, 

техніки безпеки, уточнити план проходження практики, отримати завдання для 

проведення науково-дослідної роботи.  

Під час проходження практики студент зобов’язаний:  

- суворо додержуватися правил внутрішнього розпорядку навчального 

закладу (лабораторії НДІ) – бази практики, студент може бути відсутнім лише з 

дозволу керівників практики;  

- сумлінно виконувати завдання практики, передбачені програмою;  



- виявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу, 

наполегливість, організованість, дисциплінованість, професійний такт і 

гуманність;  

- систематично вносити записи до щоденника з практики та своєчасно 

подавати на перевірку необхідну документацію.  

Наприкінці практики студент звітує про виконання програми науково-

дослідницької практики на засіданні кафедри (лабораторії НДІ) – бази практики й 

подає до фахової кафедри необхідну звітну документацію.  

Підсумки науково-дослідницької практики підбиваються на підсумковій 

студентській конференції. Оцінювання результатів практики є диференційованим 

і враховується під час призначення стипендії. 

 

ІІІ. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Загальна тривалість практики - 4 тижні (20 робочих днів) 

1. Інструктаж про порядок проведення практики - 2 години 

3. Обговорення з науковим керівником і затвердження теми магістерської 

роботи, складання плану науково-дослідницької практики.  План здається 

керівнику практики у встановлений ним термін. 

2. Робота в бібліотеках (перший тиждень). 

3. Робота в архівах чи в організаціях, відділах наукових установ НАН 

України, кафедрах Національного транспортного університету. У першому 

випадку проходження практики має на увазі вибір архіву, роботу з путівниками, 

каталогами, описами, справами, збір інформації з теми. У випадку відвідування 

організації (відділів наукових установ НАН України, кафедр) для практичних 

розробок, здійснюється вибір організації, вивчення її діяльності, збір локальних 

нормативних документів, проведення  досліджень чи  упровадження розробок 

(другий-третій тижні). 



4. Аналіз зібраного матеріалу, оформлення звіту про практику (четвертий 

тиждень). 

Звіт і характеристика з місця проходження практики подається керівнику 

науково-дослідницької практики на кафедру інформаційно-аналітичної діяльності 

та інформаційної безпеки. 

 

IV. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ СТУДЕНТА ПРО ПРАКТИКУ 

1) Звітність містить у собі: 

1. Характеристику про роботу практиканта, що складається науковим 

керівником і містить оцінку результатів практики.  

2. Звіт. 

Уся звітна документація здається на кафедру керівнику практики в 

заздалегідь обговорений термін.  

Вимоги до звіту 

Обсяг звіту – 15–30 с. (шрифт – Time New Roman Cyr, розмір – 14, інтервал 

– 1,5. Береги: верхній – 2 см, нижній – 2 см, лівий – 3 см, правий – 1 см). 

Рекомендується наступна послідовність викладення матеріалу в звіті: 

- Титульна сторінка звіту (зразок оформлення – Додаток Б). 

- Заява (Додаток А). 

- Зміст звіту із зазначенням сторінок. 

- Вступ. 

Основна частина. 

1. Напрями та характеристика наукової роботи установи, на якій проходять 

практику. 

2. Літературний огляд з теми дослідження (стислий аналіз науково-

інформаційних джерел, проаналізованих практикантом та відібраних для 

написання наукової роботи магістра).  

3. Аналіз та обґрунтування вибору методів дослідження. 



4. Аналіз та оцінка стану об’єкту дослідження на основі зібрання 

фактологічного, статистичного та фактичного матеріалу. 

5. Результати наукових досліджень за обраною тематикою. Подаються у 

формі статей (рукописів статей) до наукових видань, збірників наукових праць, 

тез конференцій (рукописів тез) тощо). 

6. Висновки. 

Додатки: (Пропозиції з теми та напрямку дослідження дипломного 

проектування, список використаної літератури до магістерської роботи тощо). 

Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені у інструктивних 

матеріалах, з обов’язковим урахуванням державного стандарту до звітів з 

науково-дослідної роботи. 

Звіт виконується українською мовою без стилістичних, орфографічних і 

синтаксичних помилок. 

Звіт друкується з одного боку аркуша білого паперу. 

Зміст містить назви та номери початкових сторінок всіх розділів та 

підрозділів звіту. Текст основної частини звіту поділяють на розділи і підрозділи 

згідно типової структури звіту з практики. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, формул, 

подають арабськими цифрами. 

Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок. На титульному аркуші, першому аркуші змісту номер 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер поставляють знизу сторінки 

(від центру). Нумерація сторінок звіту повинна бути наскрізною: перша сторінка – 

титульний аркуш, друга – завдання і так далі відповідно до наведених 

рекомендацій. 

Кожну структурну частину звіту треба починати з нової сторінки. 

Заголовки структурних частин звіту друкують великими літерами 

симетрично до тексту (по центру). 



Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) 

з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між 

заголовком та текстом повинна дорівнювати 2,0 інтервалам основного тексту. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім у тому 

ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати у роботі 

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

Якщо вони містяться на окремих сторінках звіту, їх включають до загальної 

нумерації. Ілюстрації позначають словом Рис. і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 

ставиться крапка. Після номера йде назва ілюстрації. Номер ілюстрації, її назва і 

пояснювальні підписи (умовні позначки) розміщують безпосередньо під 

ілюстрацією. Посилання на ілюстрації в тексті вказують порядковим номером в 

дужках, наприклад, (рис. 1.2), за винятком таблиць, поданих у додатках. 

Таблиці нумерують послідовно, за винятком тих, що розміщуються в 

додатках. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номерів. Номер таблиці повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться 

крапка. Назва таблиці міститься нижче, по центру сторінки. В разі перенесення 

частини таблиці на наступну сторінку над перенесеною частиною пишуть слова 

«Продовження табл.» і вказують номер таблиці. На всі таблиці повинні бути 

посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, 

наприклад: табл. 1.2. У таблицях обов’язково зазначається одиниця виміру. Якщо 



одиниці виміру є однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться у 

заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові 

величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки 

колонок таблиць починаються з великої літери.  

Формули нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з 

номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться 

крапка. Номери формул пишуться біля правого поля сторінки на рівні відповідної 

формули в круглих дужках. Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у 

формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій 

вони у ній подані, і кожне починати з нового рядка. Перший рядок пояснення 

починають зі слова «де» без двокрапки. Рівняння та формули треба 

відокремлювати в тексті знизу і зверху інтервалами не менше ніж в один рядок. 

Якщо рівняння не вміщується в одному рядку, його слід перенести після знака 

рівності (=) або після знаків плюс, мінус, множення, ділення. Посилання в тексті 

на формули оформлюють порядковим номером формули, наприклад: у формулі 

3.1. 

У звіті додатки мають важливе значення, тому їм необхідно приділити 

значну увагу. Їх кількість та якість свідчать про те, наскільки студент глибоко 

вивчив практичні матеріали діяльності підприємства (організації), за умови 

розгляду його діяльності, сумлінно віднісся до збору інформації. Всі додатки до 

звіту повинні бути пронумеровані. Посилання у текстовій частин звіту на додатки 

дається з вказівкою на номер додатку. Кожен із додатків нумеруються у правому 

верхньому куті і на кожен є посилання у тексті. Додатки повинні позначатися 

літерами (крім Г; Є; З; І; Ї; Й; О; Ч; Ь), мати заголовок, надрукований з великої 

літери по центру сторінки. 

Виконаний звіт з науково-дослідницької практики переплітають. 

Підведення підсумків практики й оцінка її виробляється за підсумками 

передзахисту на засіданні кафедри. Оцінка виставляється на основі  



характеристики студента-практиканта, підготовленої науковим керівником, звіту і 

захисту. 

 

V. НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 

Процес оцінювання знань студентів передбачає: 

- перевірку керівниками практики звіту з практики та написання відгуку; 

- захист звіту студентом перед комісією. 

Під час захисту оцінюються: 

- повнота виконання програми практики; 

- відповіді студента на поставлені запитання. 

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам, звіт 

направляється на доопрацювання студенту із здійсненням напису на титульному 

аркуші «на доопрацювання» безпосереднім керівником, що завіряється його 

підписом з позначенням дати здійснення підпису. 

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, 

отримав негативний відгук на засіданні кафедри про виконану роботу або не 

набрав достатню кількість балів, рішенням вченої ради факультету може бути 

надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених 

випусковою кафедрою. 

 

Складовою загальної суми балів захисту звіту про практику є: 

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

розділом програми практики; 

2) бали безпосередньо за захист звіту про практику.  

Критерії розрахунку рейтингових балів, які враховуються при виставленні 

підсумкової оцінки за практику, наведені нижче. 

  

Критерії розрахунку рейтингових балів за науково-дослідницьку практику 



№ 

з/п 

Вид діяльності Кількість 

балів 

Максимальна 

кількість балів 

1. Літературний огляд 0 – 20 20 

2. Результати наукових досліджень 0 – 40 40 

3. Оформлення звіту 0 - 15 15 

4. Захист звіту з практики 0 - 25 25 

 Разом  100 

 

Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка в балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

А 90 – 100 Відмінно 

В 81 – 89 
Добре 

С 71 – 80 

D 61 – 70 
Задовільно 

Е 51 – 60 

 

Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з практики, відраховується з 

університету. 

Підсумки проведення кожної практики обговорюються на засіданні кафедри. 
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