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ВСТУП
«Теоретичний
семінар
(методологія
дослідження міжнародних відносин)» розрахований на студентів 5-х
курсів
факультету
міжнародних
відносин,
спеціальностей
«Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація». Навчальна
дисципліна є однією зі складових комплексу дисциплін, пов’язаних з
вивченням комплексу питань методології наукового дослідження
міжнародних відносин. Вона включає в себе практичні заняття та
самостійну роботу студента.
Мета курсу - сформувати та закріпити навики студента,
майбутнього фахівця з міжнародних відносин, про методологічні
засади вивчення, аналізу та прогнозування міжнародних відносин як
багатокомпонентного та складного явища.
Вимоги до знань і вмінь студента.
Студент повинен володіти теоретичними засадами здійснення
дослідження міжнародних відносин як цілісної системи явищ і
процесів у світі;
розуміти основні тенденції розвитку міжнародної ситуації та роль і
місце в цьому контексті;
вміти аналізувати сучасний стан та мати навички до визначення
проблем та перспектив розвитку міжнародної ситуації та визначати
проблеми та перспективи;
користуватися та аналізувати джерельну базу та загальнонаукову
та спеціальнонаукову літературу з проблематики міжнародних
відносин;
оперувати фактологічним матеріалом, аргументувати науковообгрунтовані висновки.
Навчальний

курс
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1Л. Назва магістерської (дипломної) роботи повинна бути, по
можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті
вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дослідження і
його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід
додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок, який подається в дужках.
У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію
псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі
слів «Дослідження питання ... », «Дослідження деяких шляхів ... »,
«Деякі питання... », «Матеріали до вивчення ... », «До питання ...»,
«Аспекти...» тощо, в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми.
1.2. При написанні роботи студент повинен обов’язково посилатися
на авторів і джерела, з яких запозичує цитати, матеріали або окремі
результати.
1.3. В магістерській (дипломній) роботі необхідно стисло, логічно і
аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати
загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.
1.4. Магістерська (дипломна) робота подається на кафедру у
вигляді спеціально підготованого рукопису в твердому переплетенні
(2 примірники) та в електронному вигляді на цифровому носії
(СВ/ВУО-К).

І
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2.

СТРУКТУРА М А ГІС ТЕРС ЬКО Ї (ДИПЛОМ НОЇ) РОБОТИ

2.1. Робота повинна містити:
титульний аркуш,
заповнений бланк завдання на магістерську (дипломну) роботу,
зміст,
перелік умовних скорочень та абревіатур (при необхідності),
вступ,
основну частину (включаючи висновки до розділів),
висновки,
список використаних джерел та літератури,
П додатки (при необхідності),
□ реферат іноземною мовою.
□
□
□
□
□
□
□
□
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3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ
(ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ
3.1. Титульний аркуш дипломної роботи.
Титульний аркуш є першою сторінкою магістерської (дипломної)
роботи (див. зразок).

3.2. Зміст.
Зміст подають на початку магістерської (дипломної) роботи, Він
містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів,
підрозділів пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу,
розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел і
літератури тощо.

3.3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень
і термінів (за необхідності).
Якщо в магістерській (дипломній) роботі вжита специфічна
термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові
символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в
роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.
Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою
наводять, наприклад, скорочення, справа —їх детальну розшифровку.
Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи,
позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не
складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому
згадуванні у круглих дужках.

3.4. Вступ.
Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її
значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування
необхідності проведення даного дослідження. У вступній частині
необхідно розкрити наступні аспекти:
актуальність проблеми;
об’єкт дослідження;
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предмет дослідження;
мета роботи;
завдання дослідження;
методологія дослідження;
стан наукової розробки проблеми;
джерельна база дослідження;
характеристика структури роботи.
Актуальність теми включає характеристику важливості наукової
розробки запропонованої теми магістерської (дипломної) роботи. В ній
вказується суспільно-політична, теоретична, практична важливість
розв’язання титульної наукової проблеми.
Об’єктом ^дослідження є титульна проблема дослідження
магістерської (дипломної) роботи, яка знаходиться в центрі уваги
дослідника. Це, як правило, той чи інший процес у міжнародних
відносинах, що представляє більш загальне по відношенню до
предмета дослідження.
Предметом дослідження виступають структурні елементи об’єкта
дослідження, через вивчення та аналіз котрих розкриваються сутнісні
характеристики об’єкта магістерської (дипломної) роботи.
Мета магістерської (дипломної) роботи формулюється стисло,
максимально концентруючи увагу на кінцеву мету проведеного
наукового дослідження.
Завдання магістерської (дипломної) роботи, формулюються
виходячи з необхідності реалізації мети магістерської (дипломної)
роботи. Вони, як правило орієнтовані на дослідження структурних
елементів об’єкту дослідження.
Методологічною основою написання магістерської (дипломної)
роботи є система наукових підходів, принципів, методів, що
застосовуються при написанні роботи. Характеризуючи методологічні
засади написання роботи слід не лише перелічити методи дослідження,
а й вказати на реалізацію яких завдань спрямоване використання тих
чи інших наукових підходів, принципів, методів наукового пізнання,
подається короткий аналіз напрямів вирішення проблем. При
визначенні методології дослідження спочатку подають наукові підходи
(системний, проблемно-хронологічний тощо) на яких базується
побудова методології дослідження обраної наукової проблеми. Після
цього вказуються наукові принципи (принцип об’єктивізму, історизму
тощо) що дозволяють реалізувати означену мету магістерської
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(дипломної) роботи. Після цього подаються загальнонаукові та
спеціально наукові методи з конкретизацією для реалізації яких
завдань вони використовуються. Серед них можна виокремити
наступні:
Формалізація - метод вивчення різних об’єктів, при якому основні
закономірності явищ і процесів відображаються в знаковій формі за
допомогою формул або спеціальних символів. Формалізація
забезпечує спільність підходів до вирішення різних завдань, дозволяє
формувати відомі моделі предметів і явищ, встановлювати
закономірності між фактами, що вивчаються.
Дедукція - метод дослідження, що полягає в тому, коли конкретні
положення виводяться із загальних.
Індукція - метод, при якому за конкретними фактами і явищами
встановлюються загальні принципи і закони.
Аналіз - це спосіб наукового дослідження, за яким явище поділяється
на складові, кожен з яких потім досліджують окремо як частину
розчленованого цілого.
Синтез - дослідження явища в цілому, на основі об’єднання
пов’язаних один з одним елементів в єдине ціле. Синтез дозволяє
узагальнити поняття, закони і теорії.
Абстрагування - метод наукового пізнання, суть якого полягає у
виділенні кількох ознак або властивостей об’єкта, що досліджується,
при означеному розумовому відключенні інших властивостей, зв’язків
і відносин предмета. Це відмова від другорядних фактів з метою
зосередження на важливих особливостях явища, яке вивчається.
Аксіоматичний метод - спосіб побудови наукової теорії, за яким
деякі аксіоми (постулати) приймаються без доказів і потім
використовуються для отримання подальших знань за певним
логічним правилом.
Аналогія — метод, за яким одержують нові знання про об’єкти чи
явища на основі того, що вони є подібні до інших. Мір достовірності за
аналогією залежить від кількості подібних ознак у порівняльних
явищах. Аналогія тісно пов’язана з моделюванням або модельним
експериментом.
Гіпотетичний метод - розробка наукової гіпотези, наукового
передбачення, які мають елементи новизни і оригінальності на базі
всіх основних методів. Його методологія включає наступне: вивчення
і
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фізичної, економічної та інших сторін суті явища, яке досліджується за
допомогою методів моделювання, аналізу, синтезу тощо.
Спостереження - це спосіб пізнання об’єктивного світу на основі
безпосереднього сприйняття предметів і явищ за допомогою
чуттєвості. Воно дозволяє отримати первинний матеріал для вивчення.
Спостереження ведеться за планом і підпорядковується певній тактиці.
Моделювання - важлива пізнавальна функція даного методу - це
пошук нових ідей, гіпотез, теорій. В процесі моделювання виникають
нові ідеї і форми експерименту, відкриваються невідомі факти.
Стан наукової розробки титульної проблеми у вітчизняній та
зарубіжній науці повинен містити короткий огляд досліджень
титульної
проблеми магістерської
(дипломної) роботи.
Не
допускається просте перелічення прізвищ та ініціалів науковців
(дослідників), що вивчали дану проблематику. Слід розкрити стан
даної проблеми у сучасній науці. При цьому слід акцентувати увагу на
досягнення у розробці даної проблематики, визначаючи при цьому
питання недостатньо опрацьовані в науковій літературі.
Джерельна база дослідження включає короткий огляд джерел
дослідження на яке опирається автор магістерської (дипломної)
роботи. Дається короткий опис джерельного матеріалу, нормативноправової,
договірноїбази,
статистичних
матеріалів
тощо.
Рекомендується не лише надати перелік джерельного матеріалу, а й, по
можливості,
охарактеризувати
його
повноту, достовірність,
об’єктивність тощо.
Дається
коротка характеристика
структури магістерської
(дипломної) роботи. Вказується коротка анотація змісту кожного
розділу роботи. При цьому необхідно висвітлити перелік основних
проблем (питань),
які розглядаються у кожному розділі.
Характеризуючи структуру роботи необхідно вказати параметри
роботи (обсяг основної частини роботи, кількість джерел та літератури
у списку використаних джерел та літератури тощо). Обсяг вступу
становить, як правило, 3-5 сторінок.

3.5. Основна частина.
Основна частина магістерської (дипломної) роботи складається з
розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, висновків до розділів.
Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту
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кожного розділу може передувати передмова з коротким описом
вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів
досліджень, В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим
викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів,
що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних
подробиць.
Рекомендована
кількість
розділів магістерської
(дипломної) роботи складає 4-5*.
Як правило, в залежності від обраної наукової проблематики в
розділах основної частини подають:
□ огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;
□ виклад загальної методики і основних методів досліджень;
С проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;
□ аналіз і узагальнення результатів досліджень;
П формулювання практичних рекомендацій та моделювання
(прогнозування) розвитку того чи іншого явища (процесів) тощо.
В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку
наукової думки за проблемою дослідження. Стисло, критично
висвітлюючи роботи інших авторів, студент повинен назвати ті
питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце
у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме
стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. У розділі,
як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять
методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну
методику проведення досліджень. В теоретичних роботах розкривають
методи розрахунків, гіпотези, що розглядають.
В наступних розділах з вичерпною повнотою викладають
результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що
він вносить у розробку проблеми. Студент повинен давати оцінку
повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності
одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з
аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць,
обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати,
Останній розділ магістерської (дипломної*) роботи відводиться охороні праці
та виконується відповідно до вимог щодо написання частини за нормативами.
Див. Ьйр://Іпи.есіи.иаЛаси11у/ ЬгЬсІ/и&8а&1у.Ьіт.
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які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень. У
завершальних положеннях, як правило, подаються прогностичний
аналіз розвитку досліджуваного явища у міжнародних відносинах,
обґрунтовуються шляхи та перспективи розв’язання проблем.
Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко
визначеній автором. Виклад тексту має бути чітким, логічним,
опиратися на джерельний матеріал та результати наукових досліджень
попередників. Висновки повинні опиратися на об’єктивний аналіз
означеної титульної проблеми магістерської (дипломної) роботи.

3.6. Висновки.
У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні
результати, одержані в магістерської (дипломної) роботи, які повинні
містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її
значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та
рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих
результатів. В першому пункті висновків коротко оцінюють стан
питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої
в магістерській (дипломній) роботі наукової проблеми (задачі), їх
практичний аналіз. У висновках необхідно викласти рекомендації
щодо використання здобутих результатів. Структура висновків
повинна відображати структуру роботи та визначених дослідницьких
завдань магістерської (дипломної) роботи. Як правило, обсяг
висновків не перевищує 5-8 сторінок.

3.7. Список використаних джерел і літератури.
Список використаних джерел та літератури слід подавати після
загальних висновків до магістерської (дипломної) роботи. Відповідно
до існуючих стандартів список використаних джерел та літератури
може укладатись за трьома критеріями:
- за абеткою;
за порядком зустрічі у тексті (порядком цитувань);
за часом видання.
При написанні магістерської (дипломної) роботи список
використаних джерел та літератури слід подавати в алфавітному
порядку.
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3.8. Додатки.
За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний
матеріал, необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи:
□ таблиці;
□ карти, картосхеми;
Г тексти документів, міжнародно-правові документи та договори
тощо;
□ ілюстрації допоміжного характеру.

і
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4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ
(ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ
4.1. Загальні вимоги.
Магістерську (дипломну) роботу друкують за допомогою
комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4
(210x297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на
сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм, кегль 14. Гарнітура Тіте§
№ \у Яотап.
Обсяг магістерської роботи складає 80—100, дипломної - 70-90
сторінок основного тексту. В розрахунок обсягу не входять список
використаної літератури, додатки.
Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких
розмірів: лівий - не менше 30 мм, правий - не менше 10 мм, верхній не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм.
Шрифт друку повинен бути чітким. Щільність тексту дипломної
роботи повинна бути однаковою.
Стандарт комп’ютерного шрифту: Т ітез № \у Яотап, розмір
шрифту 14, інтервал між рядками 1,5 (редактор Ж )Я В ).
Текст основної частини магістерської (дипломної) роботи
поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.
Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК
УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ»,
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ТА ЛІТЕРАТУРИ»,
«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту.
Заголовок розділу друкують з нового рядка симетрично до тексту
великими літерами. Заголовки підрозділів друкують маленькими
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці
заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше
речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в
розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір
до тексту, ставиться крапка.
Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) і
текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.
Структурні частину магістерської (дипломної) роботи (зміст, список
скорочень, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і
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літератури, додатки) починають з нової сторінки. Підрозділи, пункти
подають у межах розділів у підбір (на тій же сторінці).

4.2. Нумерація.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів,
малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака
№.
Першою сторінкою магістерської (дипломної) роботи є титульний
аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На
титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Бланк завдання на
магістерську (дипломну) роботу в нумерацію не включається. На
наступних сторінках номер проставляють у верхньому правому куті
сторінки без крапки в кінці.
Зміст, перелік умовних позначень, перші сторінки вступу,
висновків, списку використаних джерел і літератури, розділів не
нумерують, але включають у загальну нумерацію. Номер розділу
ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять,
потім з нового рядка друкують симетрично до тексту заголовок
розділу.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу
складається з номера розділу 1 порядкового номера підрозділу, між
якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти
крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у
тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між
якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка,
наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого
розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не
мати заголовка.
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж
правилами, як пункти.
Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці
необхідно подавати в магістерської (дипломної) роботи безпосередньо
після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи,
включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або
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креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну
сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті
або у додатках.
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в
межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.
Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і
порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.
Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер
ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під
ілюстрацією. Якщо в магістерській (дипломній) роботі подано одну
ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у
додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним
заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її
номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і
порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад:
«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).
Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними
правилами.
При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово
«Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною
таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.»,
«Закінчення табл.» і вказують номер таблиці, наприклад:
«Продовження табл.
1.2.». Кожна таблиця супроводжується
посиланням на джерело, яке вказується після таблиці.
Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах
розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового
номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул
пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в
круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).
Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і
пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки.
Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Приміт
ки» ставлять двокрапку, наприклад:
Примітки:
1.

...

2.

...
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Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка»
ставлять крапку.

4.3. Ілюстрації.
Ілюстрації, фотографії, схеми, графіки, карти повинні бути
виконані з дотриманням полів у полі тексту. Підписувати; Мал..1.

Назва
Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера
ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними
даними (підрисунковий текст). Ілюстрації розміром на повну сторінку
рекомендується виносити у додатки, роблячи при цьому посилання на
них.
4.4. Таблиці.
Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді
таблиць.

Схема побудови таблиці
Таблиця (номер)
Заголовки граф

Заголовок

Підзаголовок
Рядки
Бокових
(заголовки рядків)

Графи
(колонки)

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею
і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають
з великої літери. Назву не підкреслюють.
Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки з маленьких, якщо вони складають одне речення Із заголовком, і з
великих, *кщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не
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меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці
включати не треба.

Приклад побудови таблиць
Таблиця 1
Показники ВВП та зовнішньої торгівлі країн ЄС*
Країна

ВВП
Номінальний

Італія
XXX,XX
Франція
XXX,XX
* Розраховано за даними

на душу
населення
XXX,XX
XXX,XX

Товарообіг
Експорт
Імпорт
XXX,XX
XXX,XX

XXX,XX
XXX,XX

Таблиця 2
Частка ЄС в Угорській зовнішній торгівлі*
Показники

Р о к и
1994
1996
Експорт
XXX,XX
XXX,XX
в т.ч.
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
Імпорт
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
* Щомісячна статистика зовн. торгівлі ЄВРОСТАТ
Або
Джерело: Статистичні дані .............

1998
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті*
таким чином* щоб її можна було читати без повороту переплетеного
блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з
великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При
перенесенні таблиці на Інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки
над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна
ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах
одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат
сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють
її заголовок, в другому випадку - бокових. При продовженні таблиці
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на наступній сторінці необхідно додати рядок з нумерацією колонок у
таблиці для зручності читання та роботи з нею.
Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з
одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше
слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а
далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, які
повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому
рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

4.5. Посилання.
При написанні магістерської (дипломної*) роботи студент повинен
обов’язково давати посилання на джерела, матеріали чи окремі
результати, або на Ідеях і висновках яких розроблюються проблеми,
вивченню яких присвячена магістерська (дипломна) робота. Такі
посилання дають змогу відшукати документи і перевірити
достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну
інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову
тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На
більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в
них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.
За існуючими стандартами допускається кілька видів оформлення
посилань на джерела з якого запозичуються дані, ідеї, приводяться
цитати. Для наукових праць, як правило, застосовують посторінкові
посилання в тексті у квадратних дужках.

Наприкладу цитата у тексті;
«Англійський дослідник X. Темперлей, визначаючи завдання
Паризької мирної конференції у питаннях повоєнного устрою,
зазначав, що необхідно «встановити кількість повітря, простору і
свободи необхідної для життя нових народів» [75, с. 129].
Відповідне посилання на працю вміщену у списку використаних
джерел та літератури в кінці роботи :
75. Тетрегіеу Н. Нізїогу оГ їЬе Реасе СопГегепсе оґ Рагіз / Н :
Тетрегіеу. - V. III. СЬгопо1о§у, Иоіез апб Иоситепіз. - Ьопсіоп, 1920. 332 р.
де 75 ~ порядковий номер праці у списку використаних джерел та
літератури, а 129 - номер сторінки, з якої наведено цитату.
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Якщо посилання здійснюється на декілька джерел, в квадратних
дужках вони відокремлюються крапкою з комою.
При написанні магістерської (дипломної) роботи рекомендовано
використання посторінкових посилань внизу сторінки. Якщо
використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей,
інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні
необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць,
формул з джерела, на яке дано посилання в магістерській (дипломній)
роботі, Для цього використовується посторінкові виноски у яких
вказуються вихідні дані видання, на яке посилається автор.

Наприклад, цитата у тексті:
«Англійський дослідник X. Темперлей
визначаючи завдання
Паризької мирної конференції у питаннях повоєнного устрою
зазначав, що необхідно «встановити кількість повітря, простору і
свободи необхідної для життя нових народів»1.
Відповідне посилання внизу сторінки:
1 Тетрегіеу Н Нізїогу оГ тЬе Реасе СопГегепсе оґРагіз / Н. Тетрегіеу.
- V. III. СЬгопо1о§у, ІЧоїез апб Поситепїз. -Ьопсіоп, 1920. - Р. 129.
де 1 —порядковий номер виноски на сторінці.
Нумерація виносок починається на кожній сторінці з одиниці.
Якщо при оформленні посилань джерело повторюється підряд то у
підсторінковій виносці вказується «Там само. — С. 16». Якщо назва
праці на яку посилається автор, є надто об’ємною, то за умови
повторного
використання
в
межах одного розділу може
застосовуватися скорочений варіант назви джерела. Наприклад при
оформленні виноски внизу сторінки:

перший раз повністю
1 Золотоверх Л. О. Можливості та межі застосування досвіду
європейської економічної інтеграції в країнах Чорноморського
співробітництва / Л. О. Золотоверх // Актуальні проблеми
міжнародних відносин. - 2002. - Вип. 33 (ч. 2). - С. 35.
наступні рази
1 Золотоверх Л. О. Можливості та межі застосування досвіду
європейської економічної інтеграції в країнах .... - С. 35.
Посилання в тексті магістерської (дипломної) роботи на джерела
слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним
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двома квадратними дужками, наприклад, « ... у працях [1-7]...» або [1;
15; 37].
Посилання на ілюстрації магістерської (дипломної) роботи
вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».
Посилання на формули магістерської (дипломної) роботи вказують
порядковим номером формули в дужках. Наприклад «... у формулі
(2.1)».
На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому
слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл.
1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати
скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».
В посиланнях на джерело інформації для складання таблиці під
таблицею пишуть слово «Джерело» і подається назва матеріалів. Якщо
таких джерел декілька, то їх подають відокремлюючи крапкою з
комою.

4.6. Список використаних джерел і літератури.
Список використаних джерел та літератури формується за абеткою.
Спочатку подаються джерела кирилицею, потім латиницею. На
початку списку використаних джерел та літератури при написанні
магістерської (дипломної) роботи подаються джерела (нормативноправові та міжнародно-правові документи, збірники документів,
мемуари, заяви, декларації, засоби масової інформації тощо, а вже
потім наукова та довідкова література використана у роботі).
Джерела розміщуються у списку в алфавітному порядку прізвищ
перших авторів або заголовків. Відомості про джерела, які включені до
списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з
обов'язковим наведенням прізвищ та ініціалів авторів, назв праць,
місця видання та видавництва, року видання з обов’язковим
зазначенням загальної кількості сторінок. Якщо використовують
окрему статтю зі збірника наукових праць або часопису, вказують
лише її сторінки. (С. 5-14.) При цьому необхідно вказувати рік та
число, випуск видання періодичного наукового видання (журналу,
збірника наукових праць тощо).
При використанні матеріалів з мережі Інтернет у списку
використаних джерел та літератури обовов’язково вказується характер
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документу, електронний ресурс та режим доступу до електронної
адреси веб-сторінки з детальною розшифровкою приналежності вебсторінки. Пошукові системи і сервери Інтернету у списку літератури не
вказуються. Для досягнення більшої достовірності, при наявності
друкованої версії, використовувати таке видання в описі.

Зразок:
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Авраменко Г. Б . Європейська інтеграція на шляху перемін /
Г. Б. Авраменко. - К. : Либідь. - 1996. - 170 с.
2. Довженко Ф. Д
Морально-етичний аспект конференцій з
людського виміру / Ф. Д. Довженко // Політика і час. - 1996. - № 3.
- С . 18-22.
3. Ковальчук В . М
Деякі
питання
політико-географічного
районування / В. М. Ковальчук // Проблема конструктивної
географії. Тези наук. конф. Харків. - 1996. - С . 12-13.
4. Овсій І . О, Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944
року) / І. О. Овсій. - Київ : Либідь, 1999. - 240 с.
5. Сахаров А. К Дипломатия Святослава / А. Н. Сахаров. - Москва :
Международньїе отношения, 1982. - 240 с.
6. Соціально-економічна географія України : підручник / за ред.
О. І. Шаблія. - Львів : Світ, 1996. - 354 с.
7. Ьйр://^VVт.и1ааіпе.ро1апсі.сот. - Посольство України у Варшаві.
8. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні
ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки
10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О.
Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. 2003.
№
4.
г
С. 43.
Режим
доступу
:
Ьй:р://л\^т¥.пЬи§оу.иа/агііс1ез/2003/ ОЗкІіпко.Ьіт.

4.7. Додатки.
Додатки оформляють як продовження магістерської (дипломної)
роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи
посилань у тексті роботи.
Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи,
кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток
повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з
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першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині
рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується
слово «Додаток___» і велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української
абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А,
додаток Б тощо. Один додаток позначається як додаток А.
Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують
у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок
першого розділу додатка Д); формула (А.1) - перша формула додатка
А.

і
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5. РЕФЕРАТ МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ
(іноземною мовою)
5.1. Загальні вимоги до реферату.
Написання реферату - заключний етап виконання магістерської
(дипломної) роботи, Призначення реферату - показати практичний
рівень застосування навичок спеціального перекладу та застосування
спеціальної лексики та термінології у сфері наукових досліджень.
Реферат друкують іноземною мовою: англійською, німецькою,
французькою, іспанською або іншою іноземною мовою (за вибором
студента).
Реферат має досить ґрунтовно розкривати зміст магістерської
(дипломної) роботи, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а
також інформації, якої немає в тексті магістерської (дипломній) роботі.
Реферат повинен відображати загальний зміст роботи та висновки і
результати дослідження.
Обсяг реферату складає 15-20 сторінок комп’ютерного тексту з
використанням параметрів тексту, що застосовуються до магістерської
(дипломної) роботи.

5.2. Структура реферату.
Структурно реферат складається із загальної характеристики
роботи, основного змісту, висновків.
Загальна характеристика роботи, що подається в рефераті, повинна
відповідати наведеній у магістерській (дипломній) роботі і
узгоджуватися з положеннями підрозділу 3.4 цих вимог. Крім того,
вказують структуру магістерської (дипломної) роботи, наявність
вступу, певної кількості розділів, додатків. Наводять повний обсяг
магістерської (дипломної) роботи в сторінках, а також обсяг, що
займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості),
список використаних літературних джерел (із зазначенням кількості
найменувань).
В основній частині реферату стисло викладається зміст роботи за
розділами. Вказувати у рефераті назви розділів не обов’язково. У
висновках міститься стисла інформація щодо підсумків виконаної
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роботи, яка повинна відповідати загальним висновкам магістерської
(дипломної) роботи.
5.3. Оформлення реферату.
Реферат, який студент подає до державної екзаменаційної комісії
(ДЕК), друкують за тими ж правилами, які встановлені цими
вимогами для друкування магістерської (дипломної) роботи, із
врахуванням певних особливостей.
Номери сторінок реферату проставляються в правому верхньому
куті сторінки. Нумерація здійснюється окремо від нумерації сторінок
основної частини магістерської (дипломної) роботи, виконаної
українською мовою. Першою сторінкою реферату є його титульний
аркуш, який не нумерується.
Структурні частини реферату не нумерують, їхні назви друкують
великими літерами симетрично до тексту (ВСТУП, ОСНОВНА
ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ).
Реферат магістерської (дипломної) роботи іноземною мовою
подається вкінці роботи (після списку використаних джерел) у
спільному з магістерською (дипломною) роботою твердому
переплетенні. Титульний аркуш оформляється згідно вимог. На ньому
зазначається вихідні дані роботи, тема, консультанта з іноземної мови
тощо (див. зразок).

Назви кафедр та імена, прізвища, наукові титули завідувачів
кафедр (англійською мовою) :
ПерагХттХ о ї Іпїегпаїіопаї Яеіаїіопз апсі Иіріотасу (Ргої. Магкіуап
Маїзкуі)
Иераіітепі: оїЕигореап Ьа\у (Ргої. МукЬаіІо МукіуеуусЬ)
Иерагітепі; оїіпіетаїіопаї Ьа\у (Ргої. Уазуі Яереізкуі)
Оерагітепі о ї Іпїетаїіопаї Есопотіс Апаїузіз апсі Ріпапсе
(Аззос. Ргої. Уигіу Віїепко)
Оерагітепі; о ї Іпіетаііопаї Есопотіс Яеіагіопз (Ргоґ. Шог НгаЬупзкуі)
Оерагїтепі: о ї Яе§іопа1 Зіисііез апсі Іпіегпаіїопаї Тоигізт (Ргої. Каіаііа
Апіопіик)
Якщо мовні керівники не мають наукових титулів, то слід
зазначати після імені та прізвища лише посаду, а далі назву кафедри:
напр., ІпАгисіог оґЕп^НзЬ; або Ьесіигег ої Еп§ІізЬ; або 8епіог Ьесіигег о ї
Еп§1ізЬ.
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Додаток 1
СТАНДАРТ УНІВЕРСИТЕТУ
(Витяг)
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ І ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ
СТУ 73.1-02070987.02:2009
ЛЬВІВ-2009
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ
У ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ (У ЗВІТАХ ПРО НДР),
У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (У ДИСЕРТАЦІЇ),
У СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ (В АВТОРЕФЕРАТІ)
Монографія (один> два або три автори)
Василенко М, В . Теорія коливань : навч. посібник / М. В. Василенко. К. : Вища школа, 1992. - 430 с.
Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є. Буров ; ред. В. Пасічник. - Львів :
БаК, 1999.-4 6 8 с.
Опанасів В. В. Розрахунки електричних кіл на програмованих
калькуляторах / В. В. Опанасів, О. Н. Василевський. - К. : Техніка,
1997.-85 с.
Меликов А . 3. Математические модели многопотоковьіх систем
обслуживания / А. 3. Меликов, Л. А. Пономаренко, П. А. Рюмшин. К. : Техніка, 1991.-265 с.
Монографія (чотири, п ’ять і більше авторів)
Гелле К. Історія Норвегії / Кнут Гелле, Столе Дюрвік, Ральф
Даніельсен [та ін.] ; пер. з норв. Н. Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. Львів : Літопис, 2001. - 351 с.
або
Львівщина на порозі XXI століття : Соціальний портрет / [С. А.
Давимука, А. Ф. Колодій, Ю. А. Кужелкж, В. М. Подгорнов, Н. Й.
Черниш ].-Л ьвів, 2001. -3 5 1 с.
Багатотомне видання
Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. / Г. Нудьга. - Львів
: Ін-т народознавства НАН України, 1997. - 424 с.
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Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / НАН України. - К. :
УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990.

Збірник наукових праць
Обчислювальна і прикладна математика : зб. наук. пр. - К. : Либідь,
1993.- 9 9 с.
Задорожний Б . Проблеми загального та германського мовознавства :
зб. праць. / Б. Задорожний. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 250 с.

Словники
Библиотечное дело : терминол. словарь / [сост. И. М. Суслова, Л. Н.
Уланова]. - 2-е изд. - М. : Книга, 1986. - 224 с.

Довідники
Плиса В . К Страхування : довідник / В. Й. Плиса. - Львів :
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001, - 197 с.
Перекладні видання
Гроссе 3. Химия для любознательних І 3. Гроссе, X. Вайсмангель [и
др.]; пер. с нем. - М. : Химия, 1980. - 392 с.
Складові частини (статті) з:
книги
Дюрвік С. 1536-1814 і С. Дюрвік // Історія Норвегії ; пер. з норв.
Н. Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. - Львів : Літопис, 2001. - С. 91167.
Черниш Н. Стан духовної культури та життєві орієнтації населення /
Н. Черниш // Львівщина на порозі XXI століття : Соціальний портрет.
-Л ьвів, 2001.- С . 324-351.
збірника
Хоронжий А . Соціальний контроль в умовах ринкових відносин /
А. Хоронжий // Трансформація економічної системи в Україні : наук,
зб.; заред. 3. Г. Ватаманюка. - Львів : Інтереко, 2000. - С . 382-384.
журналу
і
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Коржанський М. Й. Про принципи кримінального права України /
М. Й. Коржанський // Право України. - 1995. - № 11. - С. 69.
Табак Ф. Український фольклор у творах Карла Францоза / Ф. Табак //
Народна творчість та етнографія. - 1969. - №1. - С. 24-29.
Козіна Ж Л. Теоретичні основи і результати практичного
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області
спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного
виховання. - 2007. - № 6. - С. 15-18, 35-38.
Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий //
Бібліотечний вісник. - 2006. - № 6. - С. 14-17.
Бобак Я. Генетичні нестабільності ліній Іохеп^е ПгозорЬіІа те1апо§азіег
і Я. Бобак, Я. Черник // Вісник Львівського університету. Сер. біол. 2000.-В и п . 2 6 .- С . 39-46.
або
Войтович В . Вимушені гармонійні коливання гідропружних
дисипативних систем / В. Войтович і і Вісник Львівського
університету. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.
- С. 39-46. - (Серія повна назва; вип. 9).
Валова 1 Нові принципи угоди Базель II / І. Валова; пер. з англ.
Н. М. Середи // Банки та банківські системи. - 2007. - Т. 2, № 2. - С.
13-20.
Зеров М. Поетична діяльність Куліша / Микола Зеров // Українське
письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новіт. укр.
письменства) : статті. - Дрогобич, 2007. - С. 245-291.
або
Зеров М Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX
ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новіт. укр. письменства) :
статті / Микола Зеров. - Дрогобич, 2007. - С. 245-291.
іноземного журналу
Регег К. Касііаііоп Йіегару їог сапсег оґ Фе сєгуіх / К. Регег і і Опсо1о§у. 1993. - Уоі. 7, №2. - Р. 89-96.
енциклопедії
Костюченко В. А . Дитяча література / В. А. Костюченко // УЛЕ. - Т. 2.
- К . : УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990.
тези доповідей
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Пономаренко Л. А. Оптимальное назначение приоритетов при
организации доступа в локальних сетях АСУТП / Л. А. Пономаренко,
И. В.
Жучкова
//
Труда
Междунар.
конф.
«Локальньїе
вьічислительньїе сети» (ЛОКСЕТЬ 88). Т. 1. - Рига : ИЗВТ АН
Латвии, 1995.- С . 507-515.
Камишин В. В. Система оцінки науково-технічних програм та
напрямків за допомогою експертного опитування методом «ДЕЛЬФІ» /
В. В. Камишин, А. М. Рибак, І. М. Петрінко [та ін.] // VIII Междунар.
науч.-практ. конфер. «Система научно-технической информации:
проблеми развития и функционирования» : тезиси док. и сообщ., 3031 мая 2001 г. - К. : УкрИНТЗИ, 2001. - С. 71-76.
Економіка,
менеджмент,
освіта
в
системі
реформування
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих
учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків,
11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків, держ. аграр. ун-т
ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. - X. : Харків, держ.
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. - 167 с.
Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на
республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т
статистики, обліку та аудиту. - К. : ІСОА, 2002. - 147 с.
Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій :
праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. - С. 559-956.
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = РгоЬІетз
оґ шесЬапісз апсі $1хеп£Йі оГ зішсїигез : зб. наук. пр. / наук. ред.
В. І. Моссаковський. - Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. - 215 с.
Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во
освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] ; редкол.:
О. Д. Шарапов (голов. ред.) [та ін.]. - К, : КНЕУ : Акад. ДПС України,
2 0 0 1 .-4 5 2 с.
Депоновані наукові праці
Тріщ Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній
пластині з отвором І Б. М. Тріщ ; ЛНУ ім. Івана Франка. - Львів, 2000.
- 1 4 с . - Деп. в ДНТБ України 11.12.2001, № 239 - УкОІ.
Дисертації
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Луус Р. А. Дослідження обладнання з пневмовакуумним приводом для
захоплення, переміщення і фіксації при обробці пористих будівельних
виробів : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.04 / Роман Антонович Луус. Київ, 2007. - 2 1 2 с.

Автореферати дисертації
Куницький Р. Й Соціальний захист населення в умовах переходу до
ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд.
техн. наук : спец. 08.01.01 «назва» / Роман Йосипович Куницький. Львів, 2007. - 37 с.
Звіт про НДР
Проведення досліджень і випробувань теплотехнічних властивостей
камер типу КХС : звіт про НДР (заключний) / Київський
політехнічний інститут (КПІ) ; кер. О.І. Коваленко ; викон. : П. Р.
Бокій [та ін.]. - К., 1999. - 90 с. - № ДР 0096Ш01456. - Інв. №
31154799.

Стандарти
Документація. Звіти у сфері науки і техніки : Структура і правила
оформлення : ДСТУ 3008-95. - [Чинний від 1996-01-01]. - Київ :
Держстандарт України, 1995. - 3 7 с.

Атласи
Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провід, шляхів і структур
нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посібн. для
студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д.
Маковецький. - 2-ге вид., розшир, та доповн. - Дніпропетровськ :
Пороги, 2005. — 218 с.
КуердаХ. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. X. : Ранок, 2005. - 96 с.

Авторські свідоцтва
Линейньїй импульсньїй модулятор : А. с. 1626362. Украйна, МКИ
НОЗК7/02 / В. Г. Петров. - №4653428.21 ; заявл. 23.03.92 ;
опубл.30.09.92, Бюл. № 13. - 4 с.
або

зо
А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 і 15/00. Устройство для захвата
неориентированньїх деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин
(СССР). - №3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. №

12.
Патенти
Пат. 4601572 США, МКИ О 03 В 27/74. МісгоШшіпе зузіет МіЬ гопе
сопігоііеб айарйуе 1і§Ьііп§ : Пат. 4601572 США, МКИ О 03 В 27/24/
а 8.\Уізе (США) ; МсОгаш-НіН Іпс. - № 721205 ; заяв. 09.04.85 ;
опубл. 22.06.86 ; НКИ 355/68. - 3 с.
Пат. 25742 Україна, МПК6 С09К11/00, О 01Т1/28, О 21НЗ/00.
Люмінісцентний матеріал / А. С. Волошиновський, С. В. Мягкота,
Т. М. Демків, П. В. Савчин ; заявник і власник Львівський
національний університет імені Івана Франка. - № и 200701472 ;
заявл. 12.02.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13.

Каталоги
Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен-современность / АН СССР,
Зоол. ин-т / под ред. И. М. Громова, Г. И. Барановой. - Л. : Наука,
Ленингр.от-ние, 1981. -4 5 6 с.
Електронні ресурси

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний
ресурс] : [навч. посіб. для студ. мед. вузів III— IV рівнів акредитації] /
Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. - Одеса : Одес.
медуніверситет, 2001. - 1 електрон, опт. диск (СО-К) ; 12 см. (Бібліотека студента-медика = Мебісаі зШбепГз ІіЬгагу : започатк. 1999
р.). - Систем, вимоги: Репііиш ; 32 МЬ НАМ ; іУіпсклуз 95, 98, 2000,
ХР ; М8 \УопЗ 97-2000. - Назва з екрану.
Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та
віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
[Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. /
Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. - Електрон,
дані. - К. : Інфодиск, 2004. - 1 електрон, опт. диск (СП-КО М ): кольор.
; 12 см. - (Всеукраїнський перепис населення, 2001). - Систем,
вимоги: РепІіиш-266 ; 32 МЬ КАМ ; СИ-КОМ ІУіпсіолуз 98/2000/КГТ/ХР.
- Назва з '‘титул, екрану.
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Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні
ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки
10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов,
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 4. - С.
43.
Режим
доступу
до
журн.:
ЬЛр://л¥лм^.пЬи5ОУ.иа/аг1:іс1ез/2003/03к1іпко.1і1ііі. - Назва з екрану.

Грабинський І. М. Міжнародні економічнівідносини [Електронний
ресурс] : планипрактичних
занять для студентів 1-го курсу /
І. М. Грабинський ; Львівський університет. - Львів, 2000. - [Цит.
2001, 5 січня]. - Режим доступу : ЬЯр://\у\уду.§еосіїіез.сот/і1юг
ЬгаЬупзкуі /іег/ріап зетіпаг.Ьїт.
Іл 8. МЬА 8іу1е оГ Сіїаїіоп [Еіесїгопіс гезоигсе] і 8. Іл, N. Сгапе. - 1996.
[Сіїеб
2000,
12
Лте].
АуаіІаЬІе
іїо т
:
ЬЦр://УА\'лу.иут.ес1и/~псгапе/е5Іу1ез/ш1а.Ьі1т1.

ТітозЬепко V. Р. № \ у 8 оуіє1 Есопотіс Ріап : Іїз А^гісиїїигаї Азресі:
[Еіесігопіс гезоигсе] / V. Р. ТітозЬепко // ТЬе Іоигпаї оґ Роїііісаі
Есопошу. - 1993. - Уоі. 61, іззие 6. - Р. 489-508. - [Сіїесі 2000, 8 Оес.].
- АуаіІаЬІе їгош : Ьіїр ://\у\¥\у.]зїог.ог£/.
Іпїегпаііопаї 8іапс1агсі 180 690-2 : Іпїогтаїіоп апсі Оосишепіаііоп :
ВіЬ1іо§гайс Яеіегепсез : Рагі 2. Еіесїгопіс Ооситепїз ог Рагїз ТЬегеоГ:
АсШіопаї Ехашріез [Еіесїгопіс гезоигсе]. - 1999. - [Сіїесі 2001, 5 Іап.]. АуаіІаЬІе ґгош : ЬИр://\умду.п1с-Ьпс.са/І5о/1с46зс9/з1апс1гс1/690-2ех.Ьіт.
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Додаток 2

Зразок титульного аркуша магістерської (дипломної) роботи
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет міжнародних відносин
Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби

Допускається до захисту.
Завідувач кафедри
міжнародних відносин і
дипломатичної служби
проф. М. Мальський
підпис зав. кафедри

«_____ »_________ 2014 р.

Іванів Степан Іванович

РОЛЬ УКРАЇНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
(дипломна робота)
Спеціальність 7.03020101-Міжнародні відносини
Науковий керівник
доц. Кулик О. П.
підпис наукового керівника

Л ь в ів - 2 0 1 4
і
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Д одаток З

Бланк завдання на магістерську (дипломну) роботу
__________ Львівський національний університет імені Івана Франка__________
назва вузу

Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби
Факультет міжнародних відносин
Спеціальність 8,03020101 - міжнародні відносини
Затверджую
Зав. кафедрою
підпис зав. кафедри

«__ » __________ 2014 р.
Завдання на магістерську (дипломну) роботу студента
Кузика Петра Степановича
прізвище, ім'я, по-батькові

І.Т ем а роботи (проекту) Націоналізм і шовінізм: український,
російський і польський досвід
Затверджена на Вченій раді факультету від «__» ________ 20___р. №
(вказується дата і номер протоколу, яким затверджено теми дипломних робіт)

Термін подання закінченої роботи (проекту) 10 травня 2014 року.
3 Вихідні дані до роботи (проекту) Матеріали переддипломної
практики. Спеціальна теоретична і методична наукова література
«Мала енциклопедія етнодержавознавства» / НАН України... - К. :
Генеза, 1996. - 942 с.; Маруховська О. «Врегулювання
етнополітичних конфліктів» // Віче. - 1998. № 1. - С. 12-23.:
Бочковський О. Вступ до націології. - К. : Генеза, 1998. - 144 с.:
Вегііп І. Найопаїізт. Разі Нееіесі апб Ргеаепі ЗігепеЛі Ьопсіоп : ТЬе
Ноеагіїї Рге55, 1979. - 582 р.: 8тіїЬ А. Р . ТЬе еіЬпіс огішпз о£
№ ііоп5. - СатЬгісІце : В1аск\уе11Л994,
4. Перелік питань для розробки дипломної роботи (зміст
розрахунково-пояснювальної записки) 1. Націоналізм і шовінізм:
характеристика через призму дефініцій. 2, Месіанство: шовінізм
«вибраної» надії. 3.Слов'янофільство:
вирішальний вплив
націоналізму і шовінізму.
4. Націонал-комунізм: націоналістична
і шовіністична суть. Висновки.
5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових
креслень).
2
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6. Консультанти з роботи (проекту) із зазначенням розділів роботи, що
відносяться неї.

Консультант

Підпис, дата
завдання видав
завдання прийняв
доц. Бик Ігор дата видачі завдання
дата здачі
Реферат
Степанович
і підпис
дипломної
завдання і підпис
консультанта
роботи
консультанта
з іноземної мови
з іноземної мови
2 Дата видачі завдання 9 лютого 2014 року
Керівник__________________________
Розділ

підпис керівника

Завдання прийняв до виконання__________________
підпис студента

К алендарний

№
п/п

1.
2.
4.

Найменування етапів
магістерської
(дипломної) роботи
(проекту)
Перший розділ (Назва
розділу)
Другий і третій розділ
(Назва розділу)
Четвертий розділ
(Назва розділу)

план

підпис керівника

15.03-10.04.2014

підпис керівника

10.04-05.05.2014

підпис керівника

Студент-дипломник__________________
підпис студента

Керівник роботи______________________
підпис керівника

і

Примітка, підпис

Строк виконання
етапів магістерської
(дипломної) роботи
(проектів)
10.02-15.03.2014
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Д одаток 4

Зразки титульного аркуша
реферату магістерської (дипломної) роботи
(оформляється іноземною мовою)
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет міжнародних відносин
Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби
Завідувач кафедри
міжнародних відносин і
дипломатичної служби
проф. М. Мальський
(підпис)

«___»_________ 2014 р.
Іванів Степан Іванович

РОЛЬ УКРАЇНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
реферат магістерської роботи
Спеціальність 8.03020101 - Міжнародні відносини

Консультант
з іноземної мови
доц. І. С. Бик
(підпис)

(дата)

Л ь в ів - 2 0 1 4
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Міпізїгу оґЕсІисаІіоп апсі Зсіепсе оґ Цкгаіпе
Іуап Ргапко №ііопа1 Шіуегзіїу о ґ Ь у і у
РасиЬу оґ Іпїегпаїіопаї Кеіаїіопз
ОерагШіепі оҐ Іпіегпаїіопаї Кеіаііопз апсі ІЗірІотасу

Неад оґ іЬе
ІЗерагїтепІ: оґіпіегпаїіопаї Кеіаііопз
апсі Оіріотасу
Ргоґ. Магкіуап Маїзкуі
(зі^паїиге)

(сіаїс)

ОІЬа УигкеуусЬ
ТН Е8І8 ТО РІС
З и т та гу оґМ азІегз (Оіріота ЗТЬезіз
Зресіаїіу 8.03020101 - Іпіегпаїіопаї Кеіаііопя

Рогеірп Ьап^иаце Асіуізог
Е)г. ОІЬа ЬисЬик
Аззосіаіе Ргоґеззог оГЕп§1ізЬ
ОерагЬпепї оґРогещп Ьап§иа§ез
(зідлаґиге)

(<!аіе)

Ьу

іу

-2 0 1 4
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Міпізіегіиш йіг Ві1с1ип§ ипсі МззепзсЬаЙ сіег Цкгаіпе
Кайопаїе І\уап-Ргапко-ІМуегзіШ Ь суілу
РакиІШ йіг Іпїегпаїіопаїе ВедеЬип§еп
ЬеЬгзіиЬІ йіг Іпісгпайопаїе ВегіеЬип§еп ипсі ОірІотаїізсЬеп Оіепзі
Ьеііег сіез ЬеЬезіиЬз йіг
іпіегпаїіопаїе ВейеЬшщеп
ипсі ГЗірІотаіізсЬеп Біепзі
РгоГ. М. Маїзку
(Зі§пайіг)

(Оаіит)

Уог- ипй Ратіїіеппаше
ВІЕ КОЬЬЕ ВЕКІІККАШЕ ВД ВЕК ОКСАМ8АТІСШ ВЕК
VЕКЕINТЕN NАТIОNЕN
Кит2Іа55ип§ сіег Ма§і$ІегагЬеіІ (сіег ОірІотагЬеіІ)
РасЬгісЬіип§ 8.03020101 - Іпіетаїіопаїе ВегіеЬіт§еп

Вегаїег іп Ргетсізргасіїе
Иог. Капуапеїз \¥. М.
(Зі^пайіг)

ф а іи т )

Ь\ уі\ у - 2 0 1 4
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Міпізїеге сіє ГЕскісаїіоп єї (іе 1а 8сіепсе де ГЦкгаіпе
Ь ’Ш іуєгзіїє Каїіопаїе Іуап Ргапко де Ь уіу
Ьа Гасиїіе дез геїаііопз іпіегпадопаїез
СНаіге дез геїадопз іпіегпаїіопаїез еї ди зегуісе діріошаддие

СЬеґ ди дерагіетепі
дез геїаїіопз іпїегпаїіопаїез
еї ди зегуісе сііріошаїіцие
Ргоґ. М. Маїзкуу
(зщпаїиге)

(сіаїе)

N011», ргепот, раігопуте де І’еПідіапІ(е)
КО ЬЕ ИЕ Ь ’ІЖ КА Ш Е А Ь ’О К СА М 8А ТІ<Ж Б Е 8 .ЧАТНЖ8
Ш ІЕ 8
Кізише де 1а іЬезе де тазіеге (де 1а діезе де ґ т д’еіидез)
8ресіаіііе 8.03020101 - Кеіадопз Іпіетаїіопаїез

Сопзикаїії 1іп§иіздяие
сЬаг§е де соигз ЯаЬозЬ Н. М.
(зІ£паПдге)

(сіаіе)

і

Ь у іу - 2 0 1 4
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