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ВСТУП 

 

В Україні з метою інтеграції системи вищої освіти в світовий та 

європейський освітній простір проводиться галузева реформа з урахуванням 

національних потреб і досвіду зарубіжних країн. Вона передбачає системну 

трансформацію для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях, щоби 

гарантувати сталий інноваційний розвиток держави через підготовку 

висококваліфікованих фахівців із високим рівнем сформованих знань і набутих 

компетентностей, сприяти зростанню інтелектуального потенціалу суспільства, 

готового до змін і викликів у майбутньому.  

Мета цієї реформи – «перетворити українську освіту на інноваційне 

середовище, в якому студенти набувають ключових компетентностей, 

необхідних для успішної життєдіяльності, а науковці мають можливості та 

ресурси для проведення досліджень, що безпосередньо впливатимуть на 

соціально-економічний та інноваційний розвиток держави».1 Одним із 

пріоритетів освітньої реформи в Україні є якісна вища освіта, збереження 

мобільності студентів, сприяння працевлаштуванню випускників на 

внутрішньому та зовнішньому ринках праці в умовах високої конкурентності.  

У цьому контексті актуалізується потреба набуття студентами 

універсальних компетентностей: вміння вчитися, опрацьовувати інформацію, 

швидко опановувати нові технології, здатність до критичного мислення та 

креативного підходу до виконання завдань під час навчання та науково-

дослідницької діяльності. На сучасному етапі реформування національної 

системи університетської освіти триває пошук ефективних шляхів застосування 

нових підходів до професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій і регіональних студій, ведеться робота над 

поглибленням теоретико-концептуального, методологічного, структурно-

змістового та педагогічного забезпечення навчального процесу. Важливою 

                                                 
1 Реформа освіти та науки / Урядовий портал. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti (дата 

звернення: 11.04.2021) 
 

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti
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невід’ємною складовою системи підготовки вищими навчальними закладами 

України висококваліфікованих фахівців є науково-дослідницька діяльність 

(НДД) здобувачів вищої освіти.  

У методичних рекомендаціях охарактеризовано окремі види наукових 

робіт студентів (курсову, бакалаврську, магістерську), розкрито послідовність 

їх виконання, основні вимоги до написання та оформлення, порядок підготовки 

до захисту, сутність наукового керівництва роботою та її рецензування. Всі 

рекомендації викладено відповідно до чинних нормативних актів Міністерства 

освіти і науки України, що регламентують підготовку бакалаврів і магістрів у 

системі багаторівневої освіти в Україні.  
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1. ЗМІСТ ТА ФОРМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

1.1. Мета науково-дослідницької діяльності студентів  

 Важливою складовою системи підготовки вищими навчальними 

закладами України висококваліфікованих фахівців є науково-дослідницька 

діяльність здобувачів вищої освіти.  

Зміст, структура, форми і характер науково-дослідницької діяльності 

студентів пов’язані з дослідницькою та науково-методичною діяльністю 

підрозділу вищого навчального закладу (випускової кафедри, факультету).  

Керівництво науково-дослідницькою роботою студентів здійснюють 

висококваліфіковані вчені, викладачі з досвідом проведення наукових 

досліджень. Їхнім головним завданням є зацікавити, організувати, розвивати 

ініціативу та творче мислення студентів. 

У процесі навчання, залучення до самостійної науково-дослідницької 

роботи студенти на першому та другому курсі поступово здобувають певний 

досвід, знання, уміння систематизувати опрацьований матеріал та критично 

мислити, в них формуються навички визначати мету та завдання, об’єкт і 

предмет дослідження. 

Метою науково-дослідницької діяльності є об'єктивне та ґрунтовне 

вивчення явищ, процесів, проблем, їхніх характерних ознак і особливостей, 

причинно-наслідкових зв'язків на основі наукових принципів і методів 

пізнання, а також отримання обґрунтованих і корисних наукових результатів, 

розробки певних рекомендацій щодо закономірностей розвитку процесу чи 

явища або перспективи розв’язання досліджуваної проблеми.  

Наукове дослідження — це процес пізнання певного об'єкта, предмета або 

явища за допомогою наукових методів, який має на меті встановлення 

передумов і закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в 

інтересах раціонального використання у практичній діяльності людини.  
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1.2. Види студентських наукових робіт 

Метою вищої освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

(2014) є здобуття особою високого рівня наукових (творчих, мистецьких) 

професійних і загальних компетентностей, які необхідні для діяльності за 

певною спеціальністю чи в певній галузі знань.2 

У ст. 5-й Закону України «Про вищу освіту» окреслено рівні та ступені 

вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає набуття 

здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування складних спеціалізованих 

задач у певній галузі професійної діяльності. Другий (магістерський) рівень 

вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до 

розв’язування задач дослідницького та/або інноваційного характеру у певній 

галузі професійної діяльності.3 

Освітній ступінь «бакалавр» здобувається на першому рівні вищої освіти та 

присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання 

здобувачем освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 

кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

освітнього ступеня молодшого бакалавра заклад вищої освіти має право 

визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, їх максимальний обсяг визначається 

стандартом вищої освіти. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти. Це навантаження необхідне 

для досягнення визначених результатів навчання та обліковується у кредитах 

ЄКТС. Така практика загальноприйнята в Європейському просторі вищої 

освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх 

компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти.  

За умови наявності у випускника вишу ступеня бакалавра, він має право 

здобувати ступінь магістра. 

                                                 
2 Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, 

ст.2004) 
3 Там же 
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Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у 

результаті успішного виконання здобувачем відповідної освітньої програми. 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-

120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми складає 120 кредитів 

ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку 

(наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти з 

метою здобуття відповідного ступеня та кваліфікації, – підтверджують рівень 

своєї професійної підготовки, засвідчують готовність до самостійної 

дослідницької праці у процесі виконання наукових робіт, що є визначальним 

кваліфікаційним свідченням їхньої відповідності певному освітньо-

кваліфікаційному рівню.  

На третьому курсі бакалаврської освітньої програми студенти виконують і 

захищають курсову роботу, на четвертому – курсову та бакалаврську для 

здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр», на першому курсі магістратури – 

курсову та другому – магістерську (для підтвердження рівня «магістр»).  

Курсова робота, випускна кваліфікаційна робота бакалаврів/магістрів 

містять вичерпну систематизовану інформацію за обраною темою, 

передбачають виклад матеріалу на основі спеціально підібраної та опрацьованої 

літератури, а також самостійно проведеного дослідження.  

Курсова робота – це передбачене навчальним планом самостійне 

дослідження студента на визначену тему, яке виконується з певної дисципліни. 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, 

поглиблення та узагальнення знань, які студенти здобули за час навчання, їх 

застосування для комплексного виконання конкретного фахового завдання. 

Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані 

теоретичні знання з вивченої навчальної дисципліни, застосовувати їх у процесі 
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виконання практичних завдань; оволодіти первинними навичками проведення 

самостійних наукових досліджень. 

Курсова робота є лише творчою спробою, що допомагає виявити науковий 

потенціал студента, його здатність самостійно осмислити проблему, а також 

вміння опрацьовувати, аналізувати та систематизувати джерельну базу, 

формулювати логічні висновки та рекомендації. Тому ця робота має передусім 

емпіричний характер (інколи аналітичний).  

Теми курсових робіт, які пропонує кафедра, сформульовані в такий спосіб, 

що дають змогу виконати поставлене перед студентом наукове завдання у формі 

поглибленого реферування низки важливих праць або співставлення наукових 

концепцій. Важливим у процесі написання курсової є набуття студентом 

практичних дослідницьких навичок, вміння опрацьовувати та систематизувати 

джерела з досліджуваної проблематики, робити власні узагальнення та логічні 

висновки, а також оформлювати основні частини роботи згідно з усталеними 

вимогами. На даному етапі написання наукових робіт ставиться за мету навчити 

студентів застосовувати елементарні дослідницькі прийоми та методи, розуміти 

суть і принципи методології наукової праці як такої, чітко розмежувавши її з 

іншими сферами та формами інтелектуального самовираження.  

Дотримання студентом усіх вимог до написання та оформлення курсової 

роботи сприяє виробленню в нього належного стилю роботи, виховує 

вимогливість до себе, прищеплює певні навики до ведення наукового 

дослідження, що буде корисним у подальшій праці над бакалаврською або 

магістерською роботою.  

Кваліфікаційна робота бакалаврського рівня, яка виконується на 

четвертому році навчання продовжує, розвиває та закріплює дослідницькі 

аналітичні навички, вироблені студентами за попередні роки навчання. 

Зазначимо, що від курсової роботи бакалаврська відрізняється не лише більшим 

обсягом, але й поглибленою аналітичністю, складністю проблеми, осмисленим 

застосуванням дослідницьких методів, ґрунтовним знанням наукової літератури 
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з вибраної проблематики, свідченням чого є кваліфіковано зроблений у 

першому, зазвичай, методологічному розділі огляд спеціальної літератури. 

Бакалаврська робота – це кваліфікаційне дослідження студента, що має 

комплексний характер, пов’язане з використанням його набутих за час навчання 

знань, умінь і навичок зі дисциплін спеціалізації. 

Написання бакалаврської роботи передбачає систематизацію, закріплення, 

розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності, а також 

застосування їх для вирішення конкретних наукових або виробничих завдань.  

До основних вимог, що ставляться до бакалаврських робіт належать: 

- вказати актуальність теми, її вивченість у вітчизняній та зарубіжній 

науковій літературі; 

- проаналізувати монографічні та фахові періодичні видання з теми; 

- чітко визначити предмет, об’єкт, мету та завдання дослідження; 

- вказати методи наукового дослідження, що застосовувалися автором; 

- узагальнити результати дослідження, обґрунтувати висновки та 

практичні рекомендації. 

Загалом курсова (бакалаврська) робота повинна виявити рівень 

загальнонаукової та спеціальної підготовки студента.  

Магістерською роботою студент завершує свою теоретичну і практичну 

підготовку в університеті відповідно до нормативної та варіативної складових 

освітньо-професійної програми підготовки магістра. Вона повинна засвідчити 

професійну зрілість випускника, виявити рівень загальнонаукової та спеціальної 

підготовки, довести його вміння самостійно застосовувати здобуті знання для 

розв’язання конкретних наукових і практичних завдань.  

Випускною кваліфікаційною роботою вищого рівня складності є 

магістерська робота, яка повинна стати повноцінним та якісним науковим 

продуктом, створеним на основі попередньо набутих знань, творчого наукового 

пошуку, самостійного застосування наукових методів задля досягнення мети 

дослідження. Відрізняється від бакалаврської роботи теоретичною новизною та 

практичним значенням. Основне завдання автора магістерської роботи – 
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продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести 

наукову розвідку, аналізувати та узагальнювати результати власних досліджень, 

робити аргументовані висновки, науково обґрунтовувати інноваційні практичні 

рекомендації. 

Курсові, бакалаврські та магістерські роботи мають свою специфіку, тому 

перед початком роботи необхідно ознайомитися з основними вимогами. Тему та 

структуру роботи, їх зміну або уточнення, формулювання назв розділів 

(підрозділів) завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Студент 

зобов’язаний періодично інформувати свого наукового керівника про стан 

підготовки окремих розділів і виконання завдань дослідження.  

Щодо структури, методики написання та оформлення робіт, то оскільки 

вони мають подібні риси, тому будуть проаналізовані спільно. 

Оформлення роботи у спосіб, що не відповідає встановленим вимогам 

може істотно вплинути на остаточну оцінку роботи. Якщо допущені значні 

відхилення від загальних вимог, тоді робота взагалі може бути недопущена до 

захисту. У зв’язку з цим студентові слід приділити належну увагу щодо 

оформлення роботи та її відповідної структури.  

Робота виконується українською мовою, оскільки мовою освітнього 

процесу в закладах освіти України є державна мова. Текстову частину курсової, 

бакалаврської, магістерської роботи необхідно викласти літературною мовою, 

дотримуючись наукового стилю, без зловживань науковими термінами. 

Важливо пам'ятати, що в науковій термінології немає синонімів – інше слово 

має інше значення. Про стилістичні вимоги до написання тексту йдеться в 

п. 2.2.  

 

1.3. Академічна доброчесність 

Головною вимогою до здобувачів вищої освіти, які працюють над 

курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами, є самостійне 

виконання цих робіт відповідно до принципів академічної доброчесності. 
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Варто нагадати, що кожна надрукована на папері або опублікована у 

всесвітній комп'ютерній мережі думка має власника, а її несанкціоноване 

використання вважається плагіатом – крадіжкою чужої інтелектуальної 

власності, за що передбачена відповідальність відповідно до законодавчих 

норм. Тому під час написання наукових робіт необхідно надзвичайно уважно та 

відповідально ставитися до використання опрацьованих матеріалів, наприклад, 

цитуючи публікації українських і зарубіжних авторів, викладаючи певні 

положення праць на правах рукописів (дисертацій, авторефератів), 

використовуючи інформацію з офіційних джерел і електронних ресурсів.  

Відповідно до Ст. 42 (п. 3) Закону України «Про освіту» (2017) 

«дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про 

авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати 

власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації».4 

Запозичення чужих думок і тверджень, результатів досліджень інших 

авторів без посилання на джерела, в яких вони опубліковані вважається 

академічним плагіатом, за що передбачена академічна відповідальність 

учасників освітнього процесу, зокрема: «повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного 

освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти (крім 

осіб, які здобувають загальну середню освіту); позбавлення академічної 

стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання».5  

                                                 
4 Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380). 

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text  
 
5 Там же, Ст.42 (п.6). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text


13 

 

 

Види академічної відповідальності за конкретні порушення академічної 

доброчесності визначаються внутрішніми положеннями закладів освіти. У 

Львівському національному університеті імені Івана Франка затверджене 

Положення «Про забезпечення академічної доброчесності» від 31 жовтня 

2018 р., з яким студенти з перших років свого навчання в університеті 

зобов’язані ознайомитися (див. Додаток Е), підписавши декларацію академічної 

доброчесності, усвідомити свою відповідальність за її порушення.  

Отже, у випадках використання чужих ідей і розробок, статистичних 

даних та інших матеріалів обов’язковими є відповідні посилання на авторські 

праці та достовірні джерела інформації.  

Курсову роботу, в якій виявлено ознаки плагіату (значний відсоток 

запозичень і співпадінь) знімають з розгляду, а її авторові виставляють оцінку 

"незадовільно". Студент виконує та захищає нову курсову роботу, обравши 

іншу тему.  

У випадку виявлення зловживання авторським правом і плагіату 

бакалаврська/магістерська робота не допускається до захисту. Бакалаврську чи 

магістерську роботу з ознаками плагіату рішенням Екзаменаційної комісії 

знімають з розгляду, виставляють незадовільну оцінку, а захист нової 

(написаної на іншу тему) роботи можливий не швидше, ніж через один рік.  

Отже, виконуючи наукові дослідження, здобувачі вищої освіти повинні 

поважати права авторів на інтелектуальну власність, дотримуватися 

академічної доброчесності та пам’ятати про академічну відповідальність. 
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2.  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ РОБІТ 

2.1. Загальні положення 

Перед виконанням наукової роботи студент повинен ознайомитися з 

основними вимогами до її написання та оформлення. Будь-яка студентська 

наукова робота повинна мати ознаки самостійного дослідження. Важливо 

також, щоб науковому дослідженню та написанню були притаманні: чіткість і 

логічна послідовність викладення матеріалу; переконливість аргументації; 

стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного 

тлумачення; конкретність викладення результатів дослідження; обґрунтованість 

рекомендацій та пропозицій. 

 Після обрання теми наукової роботи студент повинен поставити мету та 

визначити основні завдання, які він прагне виконати для того щоб ґрунтовно 

дослідити тему. Написання курсової (бакалаврської, магістерської) роботи 

починається з визначення та висвітлення основного питання кожного розділу. 

Матеріал роботи може бути вичерпним, а зміст правильно розкритим, якщо 

студент попередньо вивчив наукові праці українських і зарубіжних вчених з 

досліджуваної ним проблеми. У процесі написання роботи студент повинен 

обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичує цитати, 

матеріали або окремі результати. 

У роботі повинні бути відображені: актуальність теми та відповідність до 

сучасного стану науки; обґрунтування вибраного напрямку досліджень та 

методів якими ці дослідження здійснюються; аналіз та узагальнення існуючих 

результатів; наукова та практична цінність виконаної роботи. Вміння письмово 

теоретично обґрунтовано подати матеріал свідчить про сформованість знань 

студента, їх систематизацію та свідоме засвоєння. Курсова  (бакалаврська, 

магістерська) робота повинні бути написані літературною мовою, з 

використанням наукової термінології, без зловживання цитатами, запозиченими 

із статей, підручників та з електронних джерел.  
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2.2. Послідовність виконання роботи передбачає виділення часу для 

написання та оформлення роботи, дотримання встановлених термінів, обсягів і 

відповідність виконаної роботи усім встановленим вимогам. Від чітко 

запланованих основних етапів підготовки курсової (бакалаврської, 

магістерської) роботи залежить процес її виконання та вчасне подання на 

кафедру.  

 

2.2.1. Вибір теми. Студенти самостійно обирають тему курсової 

(бакалаврської, магістерської) роботи із запропонованого кафедрою переліку. 

Допускається внесення додаткових тем, враховуючи пропозиції студентів, але у 

такому випадку студент повинен узгодити обрану тему з науковим керівником 

– викладачем кафедри. З переліку тем бажано обирати ту, яка найповніше 

відповідає навчально-дослідницьким інтересам і здібностям студента. Перевага 

надається темі, у процесі опрацювання якої автор може максимально виявити 

особисту творчість та ініціативи.  

Тема роботи повинна бути, по можливості, короткою, вказувати на 

існуючу проблему, відповідати спеціальності. На консультації з науковим 

керівником уточнюється тема роботи, план дослідження, інструментарій, 

методи, література та ін.  

Основна вимога полягає в тому, щоб тема наукової роботи була 

актуальною та не співпадала із темами, висвітленими у навчальній літературі, 

не повторювала тематики попередніх, вже захищених кваліфікаційних 

(бакалаврських, магістерських) робіт. Такий підхід зорієнтований на 

стимулювання самостійного творчого наукового дослідження.  

 

2.2.2. Складання плану роботи. Обравши тему, ознайомившись із джерельною 

базою, студентові необхідно приступити до складання плану свого наукового 

дослідження, який у процесі роботи може уточнюватися. Ще до початку роботи 

над текстом план обов’язково необхідно узгодити з науковим керівником. За 

потреби, керівник допомагає складати план дослідження.  
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Курсова робота, зазвичай, має простий план, який включає вступ, основну 

частину із 3-4-х питань, висновки, список використаних джерел і, за 

необхідності, додатки.  

Бакалаврська та магістерська робота обов’язково повинні мати складний 

план, складовими якого є вступ, 3-4 розділи, що включають декілька 

підрозділів, а також висновки, список використаних джерел, анотацію 

іноземною мовою та додатки, за необхідності.  

План допомагає ескізно представити досліджувану проблематику, 

викладену в логічному порядку питань, за якими надалі буде систематизуватися 

увесь опрацьований теоретичний і зібраний фактичний матеріал. У творчому 

дослідженні план завжди має динамічний характер, тобто його можна 

змінювати або уточнювати в процесі дослідження конкретної теми, проте в 

таких випадках студентам необхідно порадитися з науковим керівником. 

Наукове дослідження не може проводитися без плану. Тільки планове 

дослідження дає змогу глибоко пізнавати закономірності досліджуваної 

проблеми, досягти мети та зробити логічні висновки. 

 

2.2.3. Вивчення джерельної бази, опрацювання фактичного та 

статистичного матеріалу. Робота над курсовою (бакалаврською, 

магістерською) роботою розпочинається з пошуку та опрацювання літератури 

та інших джерел, що стосуються тематики дослідження. Необхідно переглянути 

всі види джерел, зміст яких пов’язаний з темою дослідження. До них належать 

матеріали, надруковані в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях 

(підручники, посібники, монографії, наукові статті, періодичні видання). 

Основними завданнями огляду літератури є: ознайомлення з матеріалами за 

темою, вибір найцікавіших досліджень та найсуттєвіших результатів; 

виявлення напрямів дослідження та отримання вихідного матеріалу для 

написання роботи. 
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Пошук літератури слід розпочати з відділів каталогів та періодики 

наукових бібліотек. Наприклад, студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка обслуговують такі бібліотеки:  

- бібліотека гуманітарних факультетів ЛНУ імені Івана Франка (м. Львів, вул. 

С. Крушельницької, 5),  

- Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка (вул. М. Драгоманова, 5),  

- Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України (вул. 

В. Стефаника, 2) за наявності відповідного персонального клопотання від 

Університету, ін. 

Добираючи літературу для дослідження, варто переглянути періодичні 

видання, в яких подається огляд країнознавчої та міжнародно-політичної 

проблематики, наукові вісники університетів, збірки наукових праць, 

наприклад: Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 

Серія: філософського-політологічні студії;  Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка: Міжнародні відносини; Вісник 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, Серія: Політичні 

науки; Вісник Прикарпатського університету: Політологія; Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія: Питання 

політології»; «Актуальні проблеми міжнародних відносин» Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; «Актуальні проблеми політики» Національний університет 

«Одеська юридична академія», «Гілея: науковий вісник»; «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки; Науковий вісник 

Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України; 

«Політикус. Politicus» ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д. Ушинського»; Науково-теоретичний і громадсько-

політичний альманах «Грані», Дніпропетровськ; «Стратегічна панорама» та 

«Стратегічні пріоритети» Національний інститут стратегічних досліджень та ін. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VKNU_mv
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VKNU_mv
http://jvestnik-politology.donnu.edu.ua/index
http://jvestnik-politology.donnu.edu.ua/index
http://jvestnik-politology.donnu.edu.ua/index
http://www.pu.if.ua/depart/Political/ua/4558/
http://periodicals.karazin.ua/politology
http://periodicals.karazin.ua/politology
http://periodicals.karazin.ua/politology
http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=904%3A2011-10-12-12-29-37&catid=118%3A2011-10-12-10-47-42&Itemid=388&lang=ru
http://gileya.org/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=mvckrc
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=mvckrc
http://dipjournal.com.ua/
http://dipjournal.com.ua/
http://www.politicus.od.ua/
http://panorama.niss.gov.ua/
http://sp.niss.gov.ua/
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Дослідження міжнародних відносин, економіки, політики та туризму 

країн світу потребує збору фактичного та статистичного матеріалу та його 

самостійного опрацювання на основі методів аналізу, синтезу, порівняння, 

систематизації та ін. Це стосується насамперед статистики, що публікується у 

статистичних довідниках різних країн.  

Дані необхідно наводити в однакових одиницях виміру: абсолютних 

(км, млн. грн, тис. дол. США, т, м, шт.) або відносних (%). Допускаються лише 

загальноприйняті скорочення, а символи, які використовуються в англомовних 

джерелах повинні бути наведені відповідно до українських норм. Наприклад, 

замість  $ 100000 – 100 тис. дол. США, 100 кв. км – 100 км².  

Статистичні дані, як правило, необхідно наводити у вигляді таблиць, 

додавши посилання на джерело, графічні матеріали – подавати у додатках із 

посиланням на джерела. Якщо автор самостійно в результаті аналізу та 

систематизації опрацьованого матеріалу склав таблицю або графічну схему, 

тоді в дужках зазначають «опрацьовано/укладено автором на основі … (таких 

джерел)».  

 

2.3. Обсяг та стилістичні вимоги до тексту наукових робіт 

Курсову, бакалаврську чи магістерську роботу виконують у форматі 

Microsoft Word (розширення .doc, .docx) через 1,5 міжрядкових інтервали (29-

30 рядків на сторінці) і друкують на принтері з одного боку аркуша білого 

паперу формату А4 (210х297 мм). Друкуючи роботу, рекомендовано залишати 

поля: 2 см (нижнє), 2 см (верхнє), 2,5 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; 

міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14. Шрифт 

друку повинен бути чітким, щільність тексту роботи повинна бути однаковою. 

В загальний обсяг студентських робіт включають титульну сторінку, 

зміст, вступ, розділи, список використаних джерел і літератури, додатки, 

анотацію іноземною мовою. Основна частина містить текст вступу, розділів, 

висновків до роботи, тобто в облікований обсяг роботи не включають титульну 

сторінку, список використаних джерел і літератури, а також додатки. 
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Обсяг курсової роботи – 25-30 друкованих сторінок основної 

частини роботи, до 35 сторінок загалом, тобто зі списком використаних 

джерел і додатками (за потреби). Рекомендований обсяг основної частини 

бакалаврської роботи – 50-60, магістерської – 80-90 сторінок. Обсяг може 

відхилятися в межах не більше +/- 10 %.  

Ілюстративні матеріали повинні відповідати форматові А4, їх 

включають до загальної нумерації сторінок роботи, якщо вони розміщуються 

по тексту роботи, або розміщують, зазвичай, у додатках. 

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, та 

пункти. Кожну структурну частину роботи починають із нової сторінки. 

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” друкують 

великими літерами симетрично до тексту. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу. Після заголовка крапки не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Після 

заголовка (за винятком заголовка пункту) та текстом пропускають один рядок. 

Кожну структурну частину роботи потрібно починати з нової сторінки (зміст, 

вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і літератури, додатки). 

Підрозділи друкують у межах розділів через 2-3 інтервали (на тій же сторінці). 

 

Стилістичні вимоги до написання тексту. Для викладення результатів 

виконаної науково-дослідницької роботи студенти повинні дотримуватися 

наукового стилю, головними ознаками якого є предметність тлумачень, 

термінологічність, конкретність, точність, стислість, об’єктивність, логічна 

послідовність, аргументація, пояснення причинно-наслідкових відношень. 

Використання інших стилів (публіцистичного, художнього, розмовного), 

термінології, що не є загальноприйнятою, скорочень без пояснення не 

допускається.  
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Застосування термінів і слів іншомовного походження має бути 

виваженим, виклад матеріалу максимально чітким, зрозумілим і логічно 

послідовним. Бажано уникати складних речень, тавтології та бездоказових 

тверджень. Науковий текст не містить емоційно-експресивної лексики (епітетів, 

метафор, фразеологізмів, фольклоризмів, діалектизмів, скорочених слів). 

 

2.4. Нумерація. Сторінки, розділи, підрозділи, пункти, рисунки, таблиці 

нумерують арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не 

ставлять. У курсових і магістерських роботах після титульної сторінки додають 

заповнені та підписані бланки завдання на кваліфікаційну роботу і 

пояснювальної записки. Їх у загальну нумерацію не включають. На другій 

сторінці друкують «ЗМІСТ». Нумерацію починають зі сторінки “ВСТУП” (3 

стор., якщо зміст займає одну сторінку). На 3-й і наступних сторінках номер 

проставляють у правому верхньому (або нижньому) куті сторінки без крапки.  

Отже, зміст, перелік умовних позначень (якщо є) не нумерують, але 

включають у загальну нумерацію.  

Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи 

(параграфи) нумерують у межах кожного розділу. В кінці номера підрозділу 

ставлять крапку, наприклад : “2.1.” (перший підрозділ другого розділу). Потім у 

тому ж рядку записують заголовок підрозділу. В окремих випадках у 

бакалаврських і магістерських роботах підрозділи можуть бути поділені на 

пункти. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Наприклад: “1.3.2.” 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку 

записують заголовок пункту. 

Ілюстрації (схеми, графічний матеріал, карти, фотографії) і таблиці 

необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на 
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окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. 

Таблиці, рисунки,  розміри яких більші за формат А4, враховують як одну 

сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у 

додатках. 

У курсовій (бакалаврській, магістерській) роботі в текстовій частині, 

наведених таблицях, ілюстраціях, додатках обов’язковою вимогою є подання 

бібліографічних посилань на джерела та літературу, використану під час 

проведення дослідження. Бібліографічні посилання містять відомості про 

цитоване або згадуване джерело, дають змогу відшукати документи та 

опубліковані праці, перевірити достовірність відомостей про цитування 

джерела, дають необхідну інформацію щодо нього. Якщо використовують 

відомості з документів, матеріали з монографій, оглядових наукових статей, 

інших джерел із великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно 

вказати номери використаних\опрацьованих сторінок тих джерел, на які 

посилаються в роботі.  

Посилання на використані джерела в тексті подають у вигляді 

підрядкових посилань – позатекстових посторінкових виносок. У них вказують 

назву та вихідні бібліографічні відомості джерел, на які посилається автор.  

Знак виноски – умовна позначка, що подається арабською цифрою на 

верхній лінії шрифту (наприклад: «Визначення поняття…»¹), в окремих 

випадках використовують астериск – друкарський знак (зірочка*). У нижній 

частині сторінки роблять проміжок і горизонтальною лінією відмежовують 

підрядкове посилання з відповідною цифрою.  

Позатекстові підрядкові посилання можуть бути первинними (ті, на які 

автор посилається вперше на стор.) та повторними (вдруге на стор.). Опис 

наведених одне за одним посилань на одне і те ж джерело виконують 

відповідно до ДСТУ 8302:2015.  

Наприклад: «Текст…»¹ 

Первинне:  

¹Повна назва, вихідні дані джерела…С.12. 
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Повторне: 

² Там само. С.25. (або «Там же», «Ibid»). 

Вимоги до оформлення різних видів бібліографічних посилань розкрито 

нижче в п 3.2. 

Студентські науково-дослідницькі роботи повинні мати палітурки. 

Курсові роботи допускається зшивати в гнучкі оправи (з’єднання на пружині, 

термопалітурки тощо). Бакалаврські та магістерські кваліфікаційні роботи 

подаються лише у класичній твердій палітурці. 

 

2.5. Структура роботи 

Основними елементами тексту курсової (бакалаврської, магістерської) 

роботи є такі: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень, символів, 

одиниць скорочень і термінів (за необхідності); вступ; основна частина (суть 

роботи); висновки; список використаних джерел і літератури (перелік 

посилань); додатки (за необхідності). 

 

2.4.1.Титульний аркуш є першою сторінкою роботи. На ньому вказують:  

- найменування міністерства, вищого навчального закладу, факультету, 

кафедри, де виконана робота; 

 - повна назва теми;  

- прізвище, ім’я, по батькові автора, курс, група;  

- науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового 

керівника;  

- місто та рік подання роботи до захисту.  

З цього аркуша починається загальна нумерація сторінок роботи, але 

номер сторінки на ньому не вказується. Приклад оформлення титульного 

аркуша курсової роботи наведено у додатку А, бакалаврської – в додатку Б.      

 Після титульного аркуша підшивають заповнений бланк завдання на 

кваліфікаційну роботу, пояснювальної записки, заповнені студентом і підписані 

завідувачем кафедри, науковим керівником і консультантом з іноземної мови 
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(для магістерських робіт). Завдання видає завідувач кафедри у лютому-березні 

поточного року, його не включають до загальної нумерації сторінок і не 

згадують у змісті. 

 

2.5.2. Зміст подають безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з 

нової сторінки. До змісту включають структурні елементи у такому порядку: 

перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за 

необхідності); вступ; послідовно перелічені найменування всіх розділів, 

підрозділів і пунктів роботи; висновки; список використаних джерел і 

літератури; назви додатків і номери сторінок, які містять початок відповідного 

матеріалу. Всі розділи та підрозділи, що є у змісті, необхідно виділити у тексті 

заголовками та підзаголовками. 

 

2.5.3. Перелік умовних позначень складають за умови повторення у тексті 

більше трьох разів таких позначень (символів, абревіатури, скорочень), що не є 

загальноприйнятими. Цей перелік розміщують безпосередньо після змісту, 

починаючи з нової сторінки. Інакше – розшифровку цих елементів наводять у 

тексті там, де вперше згадують.  

У випадку, коли у роботі використовується специфічна термінологія або 

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

їхній перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, що розміщують 

перед вступом. Перелік друкують двома колонками, у них зліва за абеткою 

наводять скорочення, справа – детальне тлумачення.  

 

2.5.4. Вступ розташовують після переліку умовних позначень (якщо він є), 

починаючи з нової сторінки. У вступі до курсової (бакалаврської, 

магістерської) роботи розкривають сутність і стан наукової задачі, її 

значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування 

необхідності проведення дослідження.  
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 Далі подають загальну характеристику роботи у рекомендованій нижче 

послідовності.  

У вступі коротко подають оцінку сучасного стану досліджуваної 

проблеми, обґрунтування вибраної теми та необхідності проведення 

досліджень, зазначаючи: практично розв'язані задачі; прогалини знань, що 

існують у даній галузі; провідних вчених і фахівців галузі; актуальність та 

новизну теми; її практичну значущість; взаємозв'язок з іншими роботами. 

Вказують на зв'язок обраної теми із напрямами наукових досліджень кафедри 

країнознавства і міжнародного туризму Львівського національного 

університету імені Івана Франка, а також із державними планами та 

програмами.  

Невід’ємною складовою частиною вступу бакалаврської (магістерської) 

роботи є актуальність обраної теми, яка характеризує співвідношення між тим, 

що вже відомо і що досліджується студентом уперше. 

Актуальність (лат. аctualis – дієвість) теми – це важливість, істотне 

значення, відповідність теми дослідження сучасним потребам певної галузі 

науки та перспективам її розвитку. Обґрунтування актуальності теми повинно 

бути стислим і логічним, висвітлювати сутність проблеми дослідження, її 

значення для подальшого розвитку певної галузі науки, доцільність роботи 

студента, її відмінність у порівнянні з відомими розв’язаннями проблеми. 

Після обґрунтування актуальності чітко формулюють мету дослідження 

та завдання, які необхідно виконати для досягнення визначеної мети. 

Мета дослідження – це поставлена кінцева мета, результат, на 

досягнення якого спрямоване дослідження. Вона повинна узгоджуватися з 

назвою роботи. Формулюючи мету, не рекомендується вживати такі вирази, як: 

„обґрунтування та розробка принципів.....”, „дослідження”, „вивчення...”, 

оскільки вони вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.  

Між метою і кінцевим результатом роботи повинен бути тісний зв’язок. У 

висновках роботи необхідно чітко зазначити про досягнення мети та виконання 

поставлених завдань.  
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Мета дослідження реалізується через конкретні завдання, які можуть 

включати такі складові:  

- вирішення певних теоретичних питань (зокрема, виявлення сутності 

понять, процесів і явищ, подальше вдосконалення їх вивчення тощо);  

- всебічне вивчення способів вирішення досліджуваної проблеми, 

виявлення її сучасного стану, існуючих недоліків і труднощів, типових 

особливостей передового досвіду; 

- визначення та обґрунтування необхідної системи заходів щодо 

вирішення проблеми; 

- розробка методичних рекомендацій і пропозицій щодо використання 

результатів дослідження на практиці, наприклад у роботі відповідних 

установ (організацій). 

Завдання дослідження формулюють у формі переліку дій: „вивчити...”, 

„охарактеризувати...”, „проаналізувати...”, „обґрунтувати...”, „визначити...”, 

„встановити...” та ін.  

 Мета пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також з його 

кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Обов’язковим елементом 

вступу до бакалаврської та магістерської роботи є вказаний об'єкт і предмет 

дослідження, науково обґрунтоване їх визначення є не формальною, а 

змістовною частиною роботи.  

Об’єкт – це  процес або явище, що породжує проблемну ситуацію та 

обирається для вивчення; частина об’єктивної реальності, яка на даному етапі 

стає предметом практичної і теоретичної діяльності людини як соціальної 

істоти (суб’єкта).  

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта; є таким елементом 

дослідження, що включає сукупність властивостей і відношень об’єкта, 

опосередкованих людиною (суб’єктом) у процесі дослідження з певною метою 

в конкретних умовах. 
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Об'єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу, 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його 

частина, яка є предметом дослідження.  

Методи дослідження, використані для досягнення поставленої в роботі 

мети, зазначають також у вступі. Їх коротко перераховують та змістовно 

визначають, що саме досліджувалося тим чи іншим методом (див. рис. 2.1).  

 У магістерській роботі подають коротку анотацію нових наукових 

положень (практичних рекомендацій), запропонованих автором особисто. 

Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих уже раніше, 

описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, отримало 

подальший розвиток). 

 

 

Рис. 2.1. Методи наукових досліджень 

 

У магістерській роботі, що має теоретичне значення, необхідно подати 

відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації 

щодо їх використання, а в роботі, що має прикладне значення, – відомості про 

практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їхнього 
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використання. Якщо студент виступав за результатами свого дослідження на 

наукових конференціях або має відповідні публікації, то про це слід написати у 

вступі.  

На завершення вступу потрібно вказати основні джерела отримання 

інформації (офіційні, наукові, літературні, бібліографічні) та коротко 

охарактеризувати структурні елементи роботи.  

 

2.5.5. Основна частина. Суть роботи викладають, поділяючи матеріал на 

розділи. Кожний розділ починають з нової сторінки. Зміст розділів основної 

частини повинен відповідати темі роботи та повністю її розкривати. 

 У розділах основної частини подають огляд літератури за темою і вибір 

напрямків досліджень; виклад загальної методики і основних методів 

досліджень; відомості про проведені дослідження (теоретичні чи 

експериментальні); аналіз та узагальнення результатів досліджень.  

 

 

Рис. 2.2. Структура та зміст основної частини бакалаврської/ магістерської 

роботи 
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 У першому розділі, як правило, де подають огляд літератури, окреслюють 

основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично 

висвітлюючи роботи попередників, автор повинен назвати ті питання, що 

залишилися невирішеними, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. 

Бажано завершити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності 

проведення досліджень у даній галузі.  

У магістерській роботі в другому розділі можна обґрунтувати вибір 

напрямку досліджень, навести методи виконання завдань та їх порівняльні 

оцінки, розробити загальну методику проведення досліджень. 

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладаються результати 

власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у 

розробку проблеми. Студент повинен давати оцінку повноти вирішення 

поставлених завдань, оцінку достовірності результатів, їх порівняння з 

аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць.  

Кожний розділ роботи повинен завершуватися логічними висновками, в 

яких автор стисло та аргументовано викладає результати дослідження.  

Розділи можна поділяти на підрозділи та пункти. Пункти, якщо це 

необхідно, поділяють на підпункти. Кожний пункт і підпункт повинен містити 

закінчену інформацію, завершуватися логічними та чіткими висновками. Повні 

докази або подробиці дослідження можна розмістити у додатках.  

 

2.5.6. Висновки. Загальні висновки розташовують безпосередньо після 

викладення розділів роботи, починаючи з нової сторінки.  

У висновках наводять оцінку отриманих результатів бакалаврського/ 

магістерського дослідження (наукову, практичну, соціальну цінність). Ця 

частина містить висновки автора стосовно розв’язання наукової проблеми, 

можливих галузей використання здобутих результатів дослідження.  

 У висновках необхідно наголосити на теоретичному та прикладному 

значенні отриманих результатів, викласти рекомендації щодо їх подальшого 

наукового і практичного використання.  



29 

 

Текст висновків можна поділити на пункти. Структура висновків повинна 

відповідати  визначеним дослідницьким завданням.  

Обсяг висновків не повинен перевищувати в курсових 3-4 стор., в 

бакалаврських і магістерських – 5-8 сторінок. 

 

2.5.7. Список використаних джерел і літератури. Наукове дослідження 

завершується списком використаних джерел і літератури, який починають з 

нової сторінки після загальних висновків. Не рекомендується вживати у 

курсових, бакалаврських, магістерських роботах інші назви цієї структурної 

частини (“Література”, “Бібліографія” чи інші).  

 Стосовно списку, то його укладання необхідно робити згідно з 

національним стандартом щодо бібліографічних посилань, який набув чинності 

1 липня 2016 р. (ДСТУ 8302:2015). 

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять 

після висновків у певній послідовності, застосовуючи наскрізну нумерацію. 

Спочатку подають нормативно-правові документи, якщо їх використовували у 

процесі дослідження, потім наукові дослідження (спочатку кирилицею за 

алфавітом, потім латинськими літерами) та інтернет-джерела.    

  

2.5.8. Додатки необхідно починати з нової сторінки. У додатках вміщують 

допоміжний матеріал, який: 

▪ є необхідним для повноти розкриття основних положень роботи, але 

включення його до основної частини роботи може змінити логічне та 

впорядковане уявлення про роботу;  

▪ не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через 

великий обсяг або способи відтворення; 

 ▪ може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для 

фахівців. 
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У додатки, за необхідності, можна включити допоміжний матеріал, 

потрібний для повноти сприйняття результатів дослідження, зокрема:  

- таблиці додаткових статистичних даних;  

- карти, картосхеми; 

-  ілюстрації допоміжного характеру (графічні матеріали, діаграми, фотографії, 

ін.);  

- витяг із текстів міжнародно-правових документів, договорів, ін.; 

- додатковий перелік джерел, на які не було посилань у роботі, але які можуть 

викликати інтерес. 

Додатки розміщують у порядку наведення посилань на них у тексті 

роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки, повинен мати заголовок, 

що друкується угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту 

сторінки. Над заголовком посередині рядка друкується слово “Додаток” і 

велика літера, якою позначається цей додаток. Додатки позначають не 

цифрами, а великими літерами української абетки (А, Б, В і т.д.), за винятком 

літер Ґ, Є, З, Ї, І, Й, О, Ч, Ь. Текст кожного додатка може бути поділений на 

розділи, що нумерують у його межах (наприклад А. 1, А. 2, тобто 1-й та 2-й 

відповідно розділи додатку А).  

 

2.5.9. Анотація/ реферат іноземною мовою 

 Завершальним етапом виконання кваліфікаційної роботи є написання 

анотації/ реферату іноземною мовою. Після додатків, які не є обов’язковими, у 

бакалаврській роботі з нової сторінки подають анотацію, а в магістерській – 

реферат іноземною мовою (за вибором студента). Ці частини роботи дають 

змогу виявити та оцінити практичний рівень володіння студентом іноземною 

мовою за фахом. У рефераті потрібно чітко та ґрунтовно розкрити зміст і 

структуру роботи. 

Анотація – це короткий виклад основних положень дослідження. 

Основні вимоги до змісту анотації:  

- інформативність; 
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- компактність; 

- логічність викладу результатів дослідження. 

У структурі реферату слід подати загальну характеристику роботи, її 

основний зміст (викладається за розділами) та висновки (стисло про 

результати). Загальна характеристика роботи повинна містити сутність 

досліджуваної проблеми, стан дослідження, запропоновані нові наукові 

положення та практичні рекомендації, а також кількість розділів, додатків, 

повний обсяг роботи, кількість використаних джерел. 

Не рекомендується до анотації та реферату додавати окремі рубрики, 

ілюстрації, таблиці, діаграми, а також вказувати посилання на джерела. 

Обсяг анотації до бакалаврської – 1,5-2 сторінки, реферату магістерської 

– 10 сторінок друкованого тексту, їх нумерують окремо від сторінок 

магістерської роботи. Першою сторінкою є титульний аркуш реферату, який не 

нумерують (порядок його оформлення наведений у Додатку Ж). Назви 

структурних частин реферату (ВСТУП, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ) 

не нумерують, а лише друкують великими літерами симетрично до тексту.  

Анотацію або реферат іноземною мовою підшивають разом із роботою у 

тверду палітурку після “Списку використаних джерел і літератури” та 

“Додатків”. 

Із загальними вимоги до структури та оформлення реферату магістерської 

роботи іноземною мовою для студентів факультету міжнародних відносин 

ЛНУ імені Івана Франка можна ознайомитися на веб-сторінці кафедри 

іноземних мов за посиланням:  ˂https://intrel.lnu.edu.ua/department/inozemnyh-

mov˃. 
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З. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ 

3.1. Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу і таблиць  

Для наочності можна використовувати ілюстративний матеріал (таблиці, 

схеми, графіки, діаграми, карти). Ілюстративний матеріал повинен мати назву, 

яку записують після номера ілюстрації, за потреби його доповнюють 

пояснювальними даними (текст під рисунком). Ілюстрації позначають словом 

„Рис.” і нумерують послідовно у межах розділу (це не стосується тих, що 

подані у додатках). Номер рисунка складається з номера розділу та порядкового 

номера (у межах розділу). Наприклад:  

 

 

  

 

 

Рис. 1.3. Назва (тобто третій рисунок першого розділу) 

 

У текстовій частині роботи таблиці та ілюстрації розміщують відразу 

після посилання на них або на наступній сторінці. 

Цифровий матеріал часто наводять у таблицях, в яких інформація 

групується в рядки і графи, відокремлені одна від одної вертикальними та 

горизонтальними лініями. Як правило, таблиця складається з таких елементів: 

порядкового номера, тематичного заголовка, боковика, заголовків 

вертикальних граф, горизонтальних рядків і вертикальних граф. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують вверху та друкують 

симетрично до тексту. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, 

поданих у додатках) у межах розділу, тобто перша таблиця, наприклад, у 

розділі 2 – таблиця 2.1.  

Схема побудови таблиці наступна: 
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Таблиця 2.1. Назва таблиці6 

№ з/п   Заголовки граф  

Підзаголовок    

      

      

      

      

 Боковик    Графи (колонки) 

 (заголовки рядків) 

 

Заголовки колонок записують з великої літери, підзаголовки – з малої, 

якщо вони складаються одне речення із заголовком (якщо вони самостійні, тоді 

з великої). Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на 

наступний аркуш, зазначивши вверху: „продовження табл. 1.1”, або подавати у 

додатках. 

 У текстовій частині роботи повинні бути посилання на усі таблиці, 

наприклад: „... у табл. 2.1”, „див. табл. 2.2”, рекомендовано подавати короткий 

аналіз наведених даних. 

Ілюстративний матеріал, який доповнює текстову частину та відображає 

результати дослідження подають у відповідних розділах та додатках. У тексті 

необхідно коротко та логічно подати огляд цього матеріалу.  

 

3.2. Порядок оформлення списку використаних джерел і літератури  

3.2.1. Порядок подання літературних джерел у бібліографічному переліку. 

У текстовій частині студентської наукової роботи обов’язковими є посилання 

на використані друковані та електронні джерела.  

Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей про 

цитоване або згадуване в тексті джерело чи документ, що є необхідним і 

достатнім для його загальної характеристики, ідентифікування та пошуку. 

                                                 
6 Джерело:……………… 
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 Такі посилання повинні відповідати їх порядковим номерам у списку, 

який складають в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. 

Список літератури має єдину наскрізну нумерацію. 

 Відомості про джерела, включені до списку необхідно подавати 

відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв 

праць і їх вихідних даних. На сучасному етапі в Україні діючим є Державний 

стандарт  щодо бібліографічних посилань ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання», він набув чинності 1 липня 2016 р. Цей стандарт встановлює види 

бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й 

розміщування у текстах.7 

 Доцільним для студентських наукових робіт (курсових, бакалаврських і 

магістерських) є алфавітно-нумераційний порядок розташування літературних 

джерел. Їх записують в алфавітному порядку за прізвищами авторів (якщо в 

авторів однакові прізвища, тоді їхню послідовність визначають ініціали; якщо 

використано декілька праць одного автора, то їх записують в алфавітному 

порядку за першими буквами назв цих публікацій, праці одного автора з 

однаковими назвами розташовують за хронологією) або за назвами творів, що 

не записані на окремого автора. 

Насамперед записують літературу, яка видана кирилицею, потім – 

латинкою та мовами з особливою графікою (за алфавітом назв мов – арабською, 

грузинською, китайською тощо). Як правило, публікації мовами з особливою 

графікою подають в українській транслітерації або в перекладі запису 

українською мовою, тоді мову видання вказують через „.– Араб., .– Яп.”.  

 

                                                 
7 ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги 

та правила складання. [Чин. від 2016-07-01]. ДП «УкрНДНЦ», 2016. 20 с. 
 

http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
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Рис. 3.1. Бібліографічні посилання 

 

Отже, головна вимога до укладання списку використаних джерел – це 

однотипне оформлення та дотримання чинного державного стандарту, який 

встановлює правила бібліографічного опису документів і друкованих праць. 

 

3.2.2. Регламентація опису друкованих творів. В Україні діє державний 

стандарт, що відповідає Міжнародному стандартному бібліографічному описові 

(ISBD).  

Існують відмінності у бібліографічному описі книг, серійних видань 

(періодичних, серійних, видань, які продовжуються), окремих частин видання 

(статей із журналів, збірників, енциклопедій; розділу, тому тощо), інших 

документів (дисертацій, звітів про науково-дослідну роботу, неопублікованих 

перекладів, карт, державних стандартів тощо). 
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3.2.3. Складові частини бібліографічного опису: інформація про автора, 

назва твору, вид видання, за потреби – дані про перевидання, доповнення або 

переклад, місце видання, дані про видавця, рік видання та обсяг публікації. 

 

Інформація про авторів. У бібліографічному описі (як іноземною, так і 

українською мовами) обов’язковою вимогою є запис ініціалів після прізвища 

автора, хоча у виданні навпаки, наприклад: 

 У виданні:      В описі: 

 Іван Руденко     Руденко І. 

 Джон Едвін Мроз    Мроз Д.Е. 

 Heckscher, Eli     Heckscher E. 

 Robert E. Baldwin     Baldwin R.E. 

 

Послідовність прізвищ авторів, подана у виданні зберігається, їх 

записують через кому (,). Якщо робота має два або три автори, тоді можна 

подати лише прізвище та ініціали першого і далі додати “та ін.” або “et al.” (у 

виданнях латинкою).  

 Видання, що мають чотирьох і більше авторів або не мають 

індивідуальних авторів записують за назвами, після чого через косу лінію (/) 

записують дані про авторів, у цьому випадку ініціали розміщують перед 

прізвищами.  

Праці, що мають понад чотири автора, записують, вказуючи перших 

трьох і додають слова “та ін.” або “et al.”. В описі не вказують дані про наукові 

ступені, вчені та почесні звання, посаду (проф., докт. істор. наук, акад., Prof., 

Dr. тощо). 

  

Назву роботи подають так, як вказано на титульному аркуші. Часто після 

назви подають другу назву (відомості, які пояснюють основну назву роботи), її 

наводять в описі після основної назви через двокрапку (:). За потреби, після 

назви уточнюють відомості про видання, наприклад: „Підручник”, „Навч. 
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посібник”, „Довідник”, „Енцикл. словник”, „Зб. статей”, „Зб. наук. праць”, „У 

10 т.” тощо. Перед уточненням ставлять двокрапку (:). 

  

Інформацію про переклад записують після назви через косу лінію (/), 

наприклад: „Пер. з англ.”, „Пер. з нім.” або „Пер. з фр. В.Бойчука”. Якщо праця 

має понад три автори, то після даних про переклад через крапку з комою (;) 

перелічують авторів. 

  

Дані про перевидання і опис внесених змін (доповнене, перероблене 

тощо) вказують після даних про автора (-ів) і виділяють з обох боків тире (–). У 

науковій роботі є різниця між тире (–) і дефісом (-). 

  У виданні:     В описі: 

Видання друге, виправлене             2-ге випр. вид. 

3 перероблене і доповнене видання  3-є вид., перероб. і доп. 

Fourth edition     4th ed. 

  

Дані про те, у якому місті, хто і коли видав книгу записують після 

інформації про автора, назву книги, перевидання чи переклад.  

Місце видання подають у називному відмінку. Після цього ставлять 

двокрапку (:). В українській мові прийнято скорочувати лише назву міста Київ 

(К.:), інші: Львів, Харків, Чернівці тощо записують повністю. Для іноземних 

публікацій допускається скорочення назв міст: англійською – Нью-Йорк 

(N.Y.:). Якщо у книзі зазначено два місця видання, то в описі їх подають через 

крапку з комою (;). Коли одна з двох назв міст не скорочується, тоді обидві 

подають повністю. Наприклад: „М.; Спб.”, „Київ; Львів” (однак К.; Львів” буде 

помилкою!). 

Якщо місце видання невідоме, тоді вказують перше зі словами „Б.м.”, 

тобто „без місця”, для книг латин. – „S.l.”. 

Назву видавництва записують коротко, без лапок і слова „видавництво”. 
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У виданні:             В описі: 

Київ, Видавництво „Либідь”     К.: Либідь 

Львів, НВФ „Українські технології”                   Львів: Укр. технології 

Видавництво Львівського університету  Вид-во Львів. ун-ту 

Oxford University Press     Oxford: Univ. Press 

 

У назвах іноземних видавництв можуть вказуватись прізвище, ім’я та 

ініціали видавця. В описі подають тільки прізвище, не записують імені, 

ініціалів, слів „edition”, „Verlag”, „Inc.”, „& Company, Limited” тощо: 

  

У виданні:            В описі: 

London, Edinburg, Glasgow,   London etc.: Hodge 

William Hodge & Company, Limited    

Chichester John Wiley & Sons, Ltd  Chichester: Wiley  

  

Якщо книгу видали спільно два видавництва, то у бібліографічному описі 

вказують обидва, наприклад: 

Львів: Літопис; Київ: Основи 

К.: Основи; Техніка 

 Якщо у книзі вказано три або більше видавництв, тоді записують перше зі 

словами „та ін.” (для книг, виданих латинкою – „etc.”).   

  

Рік видання подають після назви видавництва через кому (,) арабськими 

цифрами, слово рік, число та місяць не записують. Після року ставлять крапку 

(.).  

Обсяг видання, тобто дані про загальну кількість сторінок і аркушів 

записують цифрами зі словом сторінка, яке скорочують: с. – в укр. мові; р.– 

англ.; S. – нім.; s – фр. До загальної кількості сторінок не зараховують сторінки 

з випускними даними, рекламою, анотацією тощо.  

Наприклад: 
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 К.:  Либідь, 2002. 244 с. 

 N.Y.: Wiley, 2000. 350 р. 

 

Ganguly R., Mucduff J. (eds.). Ethnic Conflict and Secessionism in South and 

Southeast Asia: Causes, Dynamics, Solutions // N.Y.: SAGE Publications Ltd. 2003. 

282 p. 

Якщо у книзі нумерація сторінок вказана арабськими або (і) римськими 

цифрами, то в описі подають: 252 с. або  CCLІІ с. 

  

3.2.4. Бібліографічний опис книги може записуватися у двох варіантах: книга 

записується за прізвищем автора або за назвою. Наприклад: 

 

Wilson R. A new paradigm in The Northern Ireland experience of conflict and 

agreement. Manchester University Press. 2018. 240 p. 

 

Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / М. З. Мальський, 

Ю. М. Мороз, І. І. Іжнін та ін.; за ред. М. Мальського, Ю. Мороза. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2017. 463 с. 

 

Якщо авторами книги є більше трьох осіб, тоді її записують або за 

назвою, або за прізвищем першого автора, наприклад: 

 

Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник / 

Л.Ф.Гайдуков, В.Г.Кремень, Л.В.Губерський та ін. К.: Либідь, 2001. 624 с.  

або       

Гайдуков Л.Ф. та ін. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 

роки): Підручник / Л.Ф.Гайдуков, В.Г.Кремень, Л.В.Губерський та ін. К.: 

Либідь, 2001. 624 с. 

 

Книгу колективного автора записують за назвою, наприклад: 
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Статистичний щорічник України за 2019 рік / Державна служба статистики 

України. К.: Консультант, 2019. 500 с.  

3.2.5. Бібліографічний опис наукових робіт, розповсюджених на правах 

рукопису. Такими роботами є магістерські роботи, кандидатські і докторські 

дисертації, автореферати дисертацій, а також депоновані рукописи. Складаючи 

опис, використовують інформацію, вказану на титульному аркуші роботи.  

Наприклад, у магістерській роботі: 

Олійник Ю. Мультикультуралізм у США та державах ЄС: порівняльні 

аспекти: Магістер. робота: Спец. 291 / ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2020. 

132 с. 

у дисертаціях:    

Заворітня Г.П. Міжнародно-політичні основи становлення і розвитку спільної 

європейської безпекової та оборонної політики: дис. ... канд. політ. наук : 

23.00.04. Львів, 2006. 222 с. 

 

в авторефератах: 

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. 

 

3.2.6. Аналітичний бібліографічний опис – це опис частини твору: статті, 

розділу, частини, параграфа. 

Бібліографічний опис наукових статей, опублікованих у фахових 

періодичних виданнях. Статті з періодичних видань (є найчисельнішим 

компонентом списку використаних джерел) описують за наступною схемою: 

прізвище автора (-ів), назва статті, (//), назва журналу (.), рік видання, (.), номер 

журналу (або том і номер), (.), сторінки, на яких надрукована стаття. Приклад 

бібліографічного опису журнальної статті: 
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Федунь О., Папіш Н. Інституціоналізація охорони зовнішніх кордонів 

Європейського Союзу / О. Федунь, Н. Папіш // Науковий журнал «Політикус». 

2020. Вип. 4. С. 139-145.  

Антонюк Н., Федунь О. Ефективність ініціативи «Східне партнерство» як 

механізму європейської інтеграції України / Н. Антонюк, О. Федунь // 

Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні 

виклики та нові можливості: Український Щорічник з Європейських 

Інтеграційних Студій. Луцьк: Терен, 2018. № 1. С. 27-38.  

Бібліографічний опис статей, опублікованих у неперіодичних 

виданнях. Схема їх бібліографічного опису наступна: автор, назва статті, (//), 

назва збірника, (/), дані про наукового редактора, (.), місце видання, (:), 

видавництво, рік видання, (.), сторінки. Наприклад: 

Спільна доповідь щодо виконання Угоди про партнерство і співробітництво 

між Україною та ЄС // Європейський Союз та Україна: Стратегія відносин в 

контексті розширення. Матер. міжн. конф. К.: К.І.С., 2003. С.143-181. 

 

Feduń О. Główne kierunki ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej w 

warunkach procesu integracji europejskiej / О. Feduń // Polska w systemie 

międzynarodowym w dobie integracji europejskiej / Pod red. M.Marczewskiej-Rytko. 

Puławy: Wyd. Puławsk. Szkoły Wyższ., 2001. S.141-145. 

Бібліографічний опис частини твору. Подібний до опису, згаданого вище та 

складається за наступною схемою: автор, назва, (//), назва книги, (/), дані про 

наукового редактора,(.), місце видання, (:), видавництво, рік видання, (.), 

порядковий номер розділу (глави, частини), його автора та назву, (.), сторінки, 

на яких надруковано розділ. Наприклад: 
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Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник / За ред. 

М. З. Мальського, Ю.М.Мороза. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2002. Розд. 2. 

Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. С.77-175. 

 

The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies / Ed. by W.Maciejewski.  Poznań: 

Ad Rem, 2002. Part B. The Political Landscape: Democracy, Multi-ethnicity and 

International Relations. P. 277-484.  

 

3.2.7. Бібліографічний опис джерел, опублікованих у мережі Internet (World 

Wide Web). У примітці до бібліографічного посилання на електронний ресурс у 

визначеній послідовності подають ті відомості, що необхідні для його пошуку 

та характеристики технічних специфікацій. До них належать системні вимоги, 

відомості про доступ, електронна адреса, дата звернення до документа. 

Практикуються різні способи оформлення посилань на електронні 

інформаційні джерела, зокрема MLA, APA та ISO. Стандарт ISO 690-2, 

прийнятий Міжнародною організацією стандартизації передбачає опис джерел 

відповідно до встановлених вимог. Найпоширенішим способом є такий, коли 

вказують з великої літери у квадратних дужках, що це електронний ресурс, 

потім наводять електронну адресу, написавши «Режим доступу:», тоді 

подають повну адресу сторінки  <http://www........>, за якою він доступний. 

Наприклад: 

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом у 2017 році // Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції за підтримки Представництва ЄС в Україні. – 

Київ, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eu-

ua.org/sites/default/files/imce/layout_16_02_final.pdf. 

 

Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit Brussels, 24 November 2017  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf . 
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Інший спосіб передбачає подання конкретних відомостей про дату (день, 

місяць, рік) останнього звернення до електронного ресурсу віддаленого доступу 

подають у круглих дужках після слів «дата звернення:». У бібліографічному 

посиланні ці відомості наводять після зазначення режиму доступу «URL:». 

Наприклад: 

 

До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду 

Молдови. Європейська правда. 2019. URL: 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/03/6/7093634/ (дата звернення: 

6.03.2019). 

 

Results of the parliamentary elections in Italy on March 4th, 2018. 2018. URL: 

https://www.statista.com/statistics/813006/results-of-parliamentary-elections-in-italy/ 

(дата звернення: 07.03.2018). 

Також можна вказувати після прізвищ авторів, назви праці та вихідних 

даних джерела цифровий ідентифікатор DOI (англ. Digital object identifier) – 

серійний номер, присвоєний об’єктам інтелектуальної власності для їх 

постійної ідентифікації. Тобто цей номер дає змогу знайти документ навіть у 

випадку зміни його URL, що може мати місце, наприклад, у зв’язку зі зміною 

сайту або видавця.  

Наприклад:  

 

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. 

Довгу електронну адресу можна переносити на наступний рядок. У цьому 

випадку останнім у першому рядку має бути знак «коса риска» (/). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/URL
https://doi.org/10.15407/scin12.06.006
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3.3. Презентація результатів дослідження 

Під час захисту на засіданні кафедри курсової роботи або бакалаврської/ 

магістерської кваліфікаційних робіт на засіданні екзаменаційної комісії для 

наочності проведеного дослідження можна використовувати самостійно 

виконану мультимедійну презентацію.  

Основними вимогами до таких презентацій є їхня структурованість, 

послідовність викладу матеріалу, доступність, стислість, інформативність і 

логічність, а також використання наочних форм представлення результатів 

(схеми, графіки, діаграми та ін.). Не рекомендовано подавати велику кількість 

слайдів (оптимально 10-12), а також завантажувати слайди текстовими блоками 

з невеликим розміром шрифту, необхідно дотримуватися правил орфографії, 

пунктуації, скорочень та оформлення тексту. Заголовки слайдів повинні бути 

короткими та лаконічними, відображати головну ідею презентованого 

матеріалу. 

Презентацію виконують переважно в «Microsoft Office PowerPoint» або 

інших сучасних програмних середовищах, наприклад «Рrezi», «Canva» та ін. із 

розширеними можливостями. 
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4. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ НАУКОВОЇ РОБОТИ  

 

Написання та захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка, 

затвердженого кафедрою, у присутності комісії у складі керівника та двох-

трьох членів кафедри на відкритому засіданні. Після презентації основних 

результатів дослідження студент відповідає на додаткові питання присутніх, що 

стосуються теми курсової роботи.  

Написання випускної кваліфікаційної роботи та її захист перед ЕК – один 

із головних завершальних етапів державної атестації випускників, що 

регламентується „Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах”.  

На початку навчального року студент повинен обрати тему випускної 

роботи та узгодити її з науковим керівником, як правило, викладачем кафедри. 

На консультації з науковим керівником уточнюється тема випускної роботи. 

Після цього тему затверджують на засіданні випускової кафедри. З того часу 

студент узгоджує з науковим керівником план дослідження, інструментарій, 

методи, джерельну базу та ін. 

За кілька тижнів до захисту на засіданні випускової кафедри проводиться 

попередній розгляд кваліфікаційних робіт. Під час засідання студенти 

доповідають про стан готовності усіх складових частин роботи, а науковий 

керівник інформує про те, як студенти дотримувалися встановлених строків 

запланованого календарного плану виконання етапів роботи. 

Однією з головних вимог є те, що випускна кваліфікаційна робота 

повинна бути написана у визначений термін і вчасно подана на кафедру в 

твердому переплетенні (дата фіксується у спеціальному журналі методистом 

кафедри). Термін подання роботи на кафедру: за 15 днів до захисту. Кафедра 

призначає рецензента. Ознайомитися з відгуком наукового керівника та 

рецензією можна особисто за тиждень до захисту.  
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До захисту бакалаврських (магістерських) робіт допускаються студенти, 

які виконали всі вимоги навчального плану та освітньо-професійної програми з 

відповідного напряму підготовки (спеціальності).  

Допуском до захисту бакалаврської (магістерської) роботи є список 

студентів-випускників, затверджених деканом факультету.  

Для захисту випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів до ЕК подають: 

- виконану кваліфікаційну роботу бакалавра;  

- письмовий відгук наукового керівника; 

- письмову рецензію на бакалаврську роботу.  

Для захисту магістерської роботи до ЕК подають:  

- виконану кваліфікаційну роботу магістра з написом на ній висновку 

завідувача випускової кафедри про допуск студента до захисту;  

- письмовий відгук наукового керівника з аналізом роботи студента щодо 

виконання завдань магістерської роботи; 

- письмова рецензія на магістерську роботу.  

 Робота подається у двох друкованих примірниках у твердих палітурках (у 

першому підшивають заповнений бланк завдання на виконання роботи) з 

підписом студента, наукового керівника і консультанта з іноземної мови. 

Додається також електронні носії, на яких записана робота. 

Перелік підрозділів і організацій, які можуть давати рецензію на 

бакалаврську (магістерську) роботу визначає Вчена рада факультету.  

До ЕК можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують наукову 

та практичну цінність виконаної бакалаврської або магістерської роботи: 

друковані статті за темою роботи; документи, що вказують на практичне 

застосування роботи; макети, зразки матеріалів тощо.  

Захист бакалаврських або магістерських робіт, як і складання державних 

іспитів проводиться на відкритому засіданні ЕК при обов'язковій присутності 

Голови комісії або його заступника. 
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Для захисту випускної кваліфікаційної роботи студентові надається 

10 хвилин. За цей час він повинен коротко доповісти про результати 

проведених наукових досліджень з використанням за необхідності презентації.  

У доповіді потрібно зазначити актуальність обраної теми, мету 

дослідження та новизну результатів, наукову і практичну цінність виконаної 

роботи. Після доповіді за темою роботи не лише члени ЕК, але й усі присутні з 

дозволу Голови ЕК мають право ставити запитання.  

Звітними документами про захист випускних кваліфікаційних робіт 

студентами є: виконана на належному рівні випускна кваліфікаційна робота; 

письмовий відгук наукового керівника; письмова рецензія на випускну роботу; 

протокол засідання ЕК, в якому вказане ухвалене рішення комісії.  
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

 

Результати захисту курсової (бакалаврської, магістерської) роботи 

визначаються за національною шкалою („відмінно”, „добре”, „задовільно” або 

„незадовільно”) та Європейською кредитною трансферно-накопичувальною 

системою з урахуванням якості виконання всіх частин роботи та її захисту.  

Оцінка за курсову заноситься до залікової книжки студента та в залікову 

відомість. Оцінка за бакалаврську чи магістерську роботу виставляється на 

закритому засіданні ЕК і оголошується її Головою усім присутнім на 

відкритому засіданні. Визначаючи оцінку, члени ЕК зважають на якість роботи, 

рівень наукової та практичної підготовки студента. 

Наукова робота, в якій чітко викладений матеріал на основі власної 

оцінки спеціально підібраних джерел країнознавчої літератури (зазвичай в 

окремому методологічному розділі), використані наукові підходи та методи 

дослідження, а на підставі самостійно проведеного дослідження досягнуто 

певних результатів, що дало змогу зробити аргументовані висновки та 

обґрунтувати власні пропозиції, може бути оцінена на „відмінно”. 

Якщо робота містить вичерпну систематизовану інформацію за обраною 

темою, у ній студент зробив оцінку використаних джерел, чітко сформулював 

мету та завдання дослідження, зробив логічні висновки та обґрунтував власні 

пропозиції, тоді така робота заслуговує на оцінку „добре”.  

Студентська наукова робота, в якій розкрито обрану тему, але лише на 

основі реферування опублікованих джерел, не зроблено самостійних 

аргументованих висновків, може бути оцінена тільки на „задовільно”. 

Коли захист бакалаврської (магістерської) роботи визнається 

незадовільним, тоді ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний 

захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний написати 

бакалаврську (магістерську) роботу на нову тему, визначену кафедрою.   

Всі звітні документи після захисту випускних кваліфікаційних робіт 

передаються до деканату факультету.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Титульна сторінка курсової роботи 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра …………….. 

 

 

 

 

Курсова робота 

тема: «/////////////////////////////////////////////////////»  

 

 

 

 Студент-а/ки 3 курсу групи _______  

Напряму підготовки ___..................... 

Спеціальності …..……………………. 

Керівник ………………………. 

Національна шкала ______________ 

Кількість балів: _____Оцінка: ECTS  

Члени комісії: 

__________________________________ 

(підпис ) (прізвище, ініціали) 

__________________________________ 

(підпис ) (прізвище, ініціали) 

__________________________________ 

(підпис ) (прізвище, ініціали) 

 

  

 

 

м. Львів – 20... рік 
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Додаток Б 

Титульна сторінка бакалаврської роботи 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

КАФЕДРА КРАЇНОЗНАВСТВА І МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

 

Допускається до захисту 

зав. кафедри країнознавства 

і міжнародного туризму 

____________________________

____________________ 

«___»_____________202.. р. 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента 

ТЕМА…. 

Бакалаврська робота 

Напрям підготовки _________________________ 

 

 

 

 

Науковий керівник 

____________________ 

 «___»____________202.. р. 

 

            

            

 

 

Львів 202..._ 
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Бланк пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

Факультет міжнародних відносин 

Кафедра країнознавства і міжнародного туризму 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Пояснювальна записка 
до дипломної (кваліфікаційної) роботи 

________бакалавр________ 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

на тему____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Виконав: студент/ка 4 курсу, групи______ 

напряму підготовки (спеціальності) 

________________________________ 

 ________________________________ 
                       (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

 

Керівник_________________________     
(прізвище та ініціали) 

Рецензент_________________________                               

(прізвище та ініціали) 
 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 202… 
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Додаток Г 

Бланк завдання на кваліфікаційну роботу 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ІВАНА ФРАНКА 

Факультет ______________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень ___________________________________ 

Напрям підготовки _______________________________________________                                                                                     
(шифр і назва) 

Спеціальність ____________________________________________________ 
(шифр і назва) 

                                                                            

                                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                             Завідувач кафедри___________________ 

                                                              _______ ___________________________ 

                                                                  “______” _________________202…_року 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА ДИПЛОМНУ (КВАЛІФІКАЦІЙНУ) РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

 

1.Тема роботи____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

керівник роботи __________________________________________________ 
                                   (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені Вченою радою факультету від “___”__________202_ року №_____ 

2. Строк подання студентом роботи 

______________________________________ 

3. Вихідні дані до роботи __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________4. Зміст 

пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

6. Консультанти розділів роботи  

 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

Консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

1    

2    

3    

    

     

 

7. Дата видачі завдання ____________________________________________ 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломної (кваліфікаційної) 

Роботи 

Строк  вико-

нання етапів 

роботи 

Примітка 

1 Написання 1-го розділу роботи   

2 Написання 2-го розділу роботи   

3 Написання 3-го розділу роботи   

4 Написання вступу і висновків до роботи   

5 Оформлення списку використаних джерел та 

літератури для роботи 

  

6 Здача готової роботи на кафедру   

7 Перевірка відповідності оформлення роботи 

встановленим вимогам 

  

8 Подання завершеної опалітуреної роботи до 

Державної екзаменаційної комісії 
  

    

    

 

Студент ______________  ________________ 

                                                ( підпис )                            (прізвище та ініціали) 

        Керівник роботи ______________  __________________ 

                                                 ( підпис )                            (прізвище та ініціали) 
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Додаток Д 

Положення про академічну доброчесність 

 

Витяг із Закону України «Про освіту» від 2017 р. 8 

 
Стаття 42. Академічна доброчесність 

1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та 

науковими працівниками передбачає: 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

4. Порушенням академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства; 

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

                                                 
8Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380). URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 19.11.2020) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
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списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо 

надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або 

нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів освіти; 

надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання 

допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами 

проходження такого оцінювання; 

{Частину четверту статті 42 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 463-IX 

від 16.01.2020} 

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) 

на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним 

необ’єктивного оцінювання результатів навчання. 

{Частину четверту статті 42 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 

463-IX від 16.01.2020} 

5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові 

працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 

позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного 

вченого звання; 

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії; 

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 

визначені законом посади. 

6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності: 

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту); 

позбавлення академічної стипендії; 

позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

7. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) 

учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності 

визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що 

мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу 

освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині 

їхньої відповідальності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n1118
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n1118
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n1118
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n1118
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8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності 

визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з 

урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів. 

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної 

доброчесності, має такі права: 

ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення 

академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися 

від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної 

доброчесності; 

знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної 

відповідальності; 

оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, 

уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 

9. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються 

спеціальними законами. 

10. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної 

доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в 

порядку, визначених законом. 

… 
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Додаток Е 

Положення «Про забезпечення академічної доброчесності у 

Львівському національному універсистеті імені Івана Франка»  

від 31 жовтня 2018 р.9 

 
 

                                                 
9 Положення «Про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 

універсистеті імені Івана Франка» від 31 жовтня 2018 р. URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf (дата звернення: 11.04.2021) 
 

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
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Продовження додатка Е 
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Додаток Ж 

Титульна сторінка реферату магістерської роботи іноземною 

(англійською) мовою10 

 
Ministry of Education and Science of Ukraine 

Ivan Franko National University of Lviv 

Faculty of International Relations 

Department ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

……… 

 

THE TOPIC OF THE THESIS 

 

Summary of Master’s Thesis 

Specialty ____ ____________________________ 

 

 

 

 

 

Foreign Language Advisor ______________________ 

Signature_____________________________________ 

Date ________________________________________ 

 

 

 

 

 

Lviv 202… 

 

                                                 
10 Реферат магістерської роботи (іноземною мовою) / Кафедра іноземних мов факультету 

міжнародних відносин. URL: https://intrel.lnu.edu.ua/department/inozemnyh-mov  

 

 

 

 

https://intrel.lnu.edu.ua/department/inozemnyh-mov
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Навчально-методичне видання 
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