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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Науково-дослідна практика магістрів базується на основних 

концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики 

студентів факультету менеджменту (ФМ) Національного 

університету водного господарства та природокористування 

(НУВГП) та є обов'язковим елементом освітньо-професійної 

програми для здобуття кваліфікації інженер з транспорту зі 

спеціальності 8.07010102 „Організація перевезень і управління на 

транспорті (автомобільний транспорт)” і має на меті набуття 

студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної 

науково-дослідної роботи. 

Головний зміст науково-дослідної практики полягає у 

залученні студентів до самостійної дослідницької роботи, 

ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи в 

академічних та спеціалізованих інститутах, вивченні напрямів 

дослідницької діяльності організацій (підприємств) - баз практики, 

необхідних для підготовки магістерської роботи та реалізації 

теоретичних та наукових розробок в сфері професійної діяльності.  

Предметом науково-дослідної практики є поглиблення 

навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового 

світогляду студентів, дослідження завдань практики та вміння 

пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження, 

визначення теми та структури майбутньої магістерської роботи. 

Методичні вказівки регламентують організаційно-методичне 

забезпечення науково-дослідної практики студентів кафедри 

управління транспортною інфраструктурою факультету 

менеджменту НУВГП і базуються на таких законодавчих та 

нормативних актах: 

− Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-III “Про 

вищу освіту”; 

− Наказ Міністерства освіти України вiд 08.04.1993 № 93 

„Про затвердження Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України”; 

− Положення „Про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах”, затверджене наказом Міністерства 

освіти України від 2 червня 1993 року № 161; 

− Статут Національного університету водного господарства 
та природокористування;  
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− Положення про організацію проведення практики 

студентів Національного університету водного господарства та 

природокористування від 8 листопада 2007 року; 

− Положення про кафедру управління транспортною 

інфраструктурою; 

− Освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна 
характеристика підготовки студентів спеціальності 8.07010102 

„Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний 

транспорт)”. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 
 

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами 

досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання 

методики її проведення, поглиблення теоретичних знань в сфері 

організації перевезень і управління на автомобільному транспорті, 

підбір фактичного матеріалу для написання випускної 

магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання 

наукових та інформаційних джерел, оволодіння виробничим 

досвідом і придбання практичних навиків майбутньої професії. 

Студенти під час проходження практики мають виконати 

наступні завдання: 

−  вивчити теоретичні класичні джерела за обраною науковою 

тематикою, відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

управління транспортною інфраструктурою „Формування 

технологій управління розвитком стратегічного потенціалу 

автомобільного транспорту в регіонах України” (номер державної 

реєстрації 0112U008294) та відповідно до наукової тематики 

дослідження майбутньої магістерської роботи; 

−  визначити стан розробки питань обраного наукового 
завдання у вітчизняній та іноземній літературі; 

−  ознайомитись зі структурою, науковою проблематикою та 

результатами наукової роботи академічних і галузевих інститутів та 

їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень; 

−  визначити тему, структуру та основні завдання 

магістерської роботи; 

−  оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних 

даних; 

−  ознайомитись з існуючою системою організаії перевезень і 

управління на автомобільному транспорті ; 
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−  ознайомитись з технологією та організацією виробничого 

процесу автотранспортного підриємства; 

−  набути практичних навиків щодо технічних, 

експлуатаційних та економічних розрахунків та аналітичної роботи; 

−  апробація основних теоретичних та практичних 

рекомендацій магістерської роботи у формі виступів на 

конференціях, написанні наукових статей тощо. 

Науково-дослідна практика повинна відповідати 

спеціальності магістратури. Під час такої практики студентам 

надається можливість використати нові методи при написанні 

магістерської роботи та отримати необхідні результати досліджень.  

 

3. БАЗИ ПРАКТИКИ 
 

Основним базовим об’єктом науково-дослідної практики є 

кафедра управління транспортною інфраструктурою НУВГП та 

наукові бібліотеки. Науково-дослідна практика може проводиться 

також за додаткової потреби на базі:  

− науково-дослідних закладів;  
− відповідних профільних кафедрах вищих навчальних 

закладів; 

− наукових та аналітичних підрозділів підприємств, установ, 
організацій, відомств, бібліотек тощо, які проводять науково-

дослідні роботи чи здійснюють розробки та мають наукові здобутки 

у сфері наукової роботи студентів, а також: 

� на автотранспортних підприємствах та його структурних 
підрозділах; 

� управліннях та відділах транспорту обласних та районних 
державних адміністрацій, виконавчих комітетах міських, селищних 

рад; 

� транспортних підрозділах підприємств різних форм 

власності. 

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати 

для себе місце проходження практики і пропонувати його для збору 

необхідного матеріалу з обраного наукового напряму дослідження. 

Зазначена база практики безпосередньо слугуватиме об’єктом 

дослідження. 

Побажання студента повинно бути обґрунтовано заявою на 

ім'я завідувача випускової кафедри, до якої додається лист з 
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відповідної установи зі згодою прийняти дану особу для 

проходження науково-дослідної практики.  

Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і лише 

до подання проекту наказу про проходження практики. Рішення про 

можливість зміни бази практики приймає завідувач кафедри. 

Самостійно змінювати місце практики студент не має права. 

У разі самостійної зміни місця практики, нез'явлення до місця 

практики без поважних причин вважається, що студент не виконав 

навчального навантаження і може бути відрахований з 

університету. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КЕРІВНИЦТВО 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ ПРАКТИКОЮ 
 

Науково-дослідна практика для студентів магістратури зі 

спеціальності 8.07010102 „Організація перевезень і управління на 

транспорті (автомобільний транспорт)” проводиться згідно з 

навчальним планом для студентів денної форми навчання.  

Під час проходження науково-дослідної практики та 

виконання основних завдань програми практики кожен студент 

повинен отримати конкретні наукові результати з обраної теми 

дослідження, що будуть відображені у змісті випускної 

магістерської роботи. 
 

Програма науково-дослідної практики студентів 
магістратури складається з наступних частин (Додаток 1): 

 

−  складання індивідуального графіку проходження 

практики. Узгодження його з науковим керівником практики від 

кафедри; 

−  формулювання орієнтовної теми магістерської роботи, 

визначення предмету та об’єкту дослідження; 

−  ознайомлення з науково-інформаційними джерелами за 

спеціальністю, обрання наукової тематики та формування 

бібліографії; 

− ознайомлення зі змістом авторефератів дисертацій та 

наукових статейза останні два роки за обраним напрямом 

дослідженьта написання відзиву; 

−  ознайомлення зі змістом публікацій у фахових виданнях 

за останні два роки за обраним напрямом досліджень, вибір 

наукової статті, яка найповніше відображає наукові інтереси 
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практиканта та написання рецензії; 

−  збір та обробка необхідного матеріалу щодо стану об’єкту 

дослідження: 

� ознайомлення із існуючою системою управління 

підприємством; 

� ознайомлення з техно-логією та організацією виробничого 

процесу автотранспортного підриємства; 

� набуття практичних навиків, щодо технічних, 

експлуатаційних та економічних розрахунків та аналітичної роботи. 

− ознайомлення з нормативно-правовою документацією за 

обраною тематикою та формування напрямів удосконалення щодо 

стану об’єкту дослідження; 

− робота над тезами та підготовка тексту доповіді для 
виступу на науковій студентській конференції за обраним напрямом 

дослідження; 

− участь у науковій студентській конференції (обов’язкова); 
− підготовка наукової статті за обраним напрямом 

дослідження (друк статті обовязковий); 

− розробка завдання та плану магістерської роботи. 
Узгодження їх з науковим керівником практики від кафедри; 

− виконання графіку проходження науково-дослідної 

практики; 

− оформлення звіту з практики. 
Навчально-методичне керівництво і виконання програми 

практики забезпечує випускова кафедра. Загальну організацію 

практики та контроль за її проведенням здійснює завідувач 

кафедри.  

Завідувач кафедри призначає відповідального за науково-

дослідну практику на кафедрі. 

Для безпосереднього керівництва практикою кожному 

студенту випускова кафедра призначає наукового керівника з числа 

викладачів тільки з науковим ступенем доктора або кандидата наук, 

який, як правило, поєднує ці обов'язки з обов'язками наукового 

керівника магістерської роботи студента.  
 

Порядок направлення студентів на практику 
 

Студентів направляють на практику згідно з наказом по 

університету. Наказом визначається вид практики, терміни та місце 

її проходження, розподіл та призначення керівників практики від 

університету. 
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Перед початком практики студент отримує на кафедрі 

направлення, повідомлення, щоденник, календарний план та 

програму практики. Розпочинаючи проходження практики, студент 

повинен завчасно пройти інструктаж з практики та техніки безпеки. 

Проведення інструктажу студентів здійснюється під час проведення 

настановних зборів. Настановними зборами передбачається 

ознайомлення студентів з вимогами до проходження практики та 

необхідною документацією. Під час зборів (за 1-2 календарних днів 

до дати початку практики) студентам надаються зразки документів. 

У разі самостійного обрання студентом об’єкту проходження 

практики повинна бути чітко дотримана зазначена процедура 

направлення на практику. 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль 

науково-дослідної практики студентів на факультеті покладається 

на декана факультету. 
 

Обов’язки відповідальних за науково-дослідну практику 
 

Основними обов’язками відповідальних за науково-дослідну 

практику від кафедри є: 

− своєчасне (не пізніше ніж за 14 робочих днів до дати 

початку практики) складання і подання керівнику практики від 

університету даних для узгодження проектів наказів про 

проведення науково-дослідної практики, листів-направлень та іншої 

документації на кожного студента з дотриманням встановлених в 

університеті вимог; 

− організація та проведення настановчих зборів студентів 
перед початком науково-дослідної практики (у тому числі 

інструктаж з техніки безпеки та охорони праці) та надання їм 

необхідних документів перед початком практики; 

− ознайомлення студентів з вимогами до оформлення 
документації з практики, системою звітності та критеріями оцінки з 

практики, які регламентуються відповідною нормативною та 

методичною документацією з організації та проведення практики.  

− забезпечення своєчасності формування студентами 

індивідуальних графіків проходження практики та отримання ними 

індивідуальних завдань від безпосередніх керівників;  

− консультування студентів щодо термінів і порядку 
проходження практики, оформлення документів з практики та 

захисту звіту; 
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− забезпечення своєчасності надання студентами на кафедру 
звітів з науково-дослідної практики та інших документів, 

необхідних для захисту, їх перевірка та візування; 

− своєчасна організація та проведення захисту звітів з  
науково-дослідної практики; 

− звітування про підсумки практики на засіданні кафедри; 
− своєчасне (не пізніше ніж через 7 календарних днів від 

дати проведення звітної конференції) складання текстового та 

аналітичного звітів про проведення практики, за формами 

визначеними у додатках 8, 9;  

− внесення пропозицій щодо вдосконалення організаційно-
методичного забезпечення науково-дослідної практики, а також 

інших навчально-методичних та звітних документів;  

− здійснення, у разі необхідності, разом з безпосередніми 

керівниками практики вибіркового контролю за проходженням 

практики студентами безпосередньо на базі практики. 
 

Обов'язки наукових керівників практики, призначених 

випусковою кафедрою 
 

Науковий керівник практики, призначений випусковою 

кафедрою зобов'язаний: 

− розробити та надати студентам індивідуальні завдання та 

інших вказівки для проходження практики; 

− здійснити контроль за своєчасністю формування та 

виконанням індивідуальних графіків проходження практики 

студентами; 

− консультувати студентів щодо виконання індивідуального 
завдання практики та оформлення документів з практики; 

− своєчасно оформити відгук і попередню оцінку роботи 

студента на практиці на підставі перевірки звіту з практики, 

результати виконання індивідуального завдання та інших 

документів з  практики; 

− здійснити, у разі необхідності, разом з керівником-

організатором практики від кафедри вибіркового контролю за 

проходженням практики студентами безпосередньо на базі 

практики. 
 

Обов’язки керівника від бази практики 
 

Керівник практики від бази практики призначається 

розпорядженням установи та безпосередньо організовує і 
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контролює проходження студентами практики у відповідності з 

програмою науково-дослідної практики. 

В обов’язки керівника практики від бази практики входить: 

− виділити для безпосереднього керівництва практикою 

найбільш кваліфікованого працівника та створити йому необхідні 

для цього умови; 

− забезпечити проведення інструктажів з техніки безпеки та 
охорони праці;  

− забезпечити практиканта робочим місцем, організувати та 

контролювати проходження практики відповідно до робочої 

програми, індивідуального завдання і затвердженого графіка 

роботи;  

− забезпечити методичну допомогу, керівництво та 

контроль за виконанням практикантом всіх завдань, що передбачені 

програмою практики та індивідуальними завданнями; 

− здійснювати постійний контроль за якістю та 

своєчасністю виконання програми практики; 

− оцінити звіт практиканта на підставі обсягу і якості 
виконаної роботи. 

Автотранспортні підприємства забезпечують та контролюють 

дотримання практикантом правил внутрішнього розпорядку в 

установах. 

Підприємство - база практики несе повну відповідальність за 

виконання правил техніки безпеки студентами-практикантами. 
 

Обов’язки та права студента- практиканта 
 

Студент при проходженні науково-дослідної практики 

зобов’язаний: 

− до початку практики взяти участь в загальних зборах - 

інструктажі та отримати від керівника практики необхідну 

документацію; 

− прослухати інструктаж з охорони праці та техніки 

безпеки; 

− розписатись в кафедральному журналі з техніки безпеки; 
− до виїзду на базу практики уважно вивчити програму 

практики і підготувати всі необхідні документи для виконання 

завдання; 

−  пересвідчитись у наявності наказу про зарахування на 

базу практики та прослідкувати, щоб повідомлення про прибуття 

було своєчасно оформлене і відправлене в НУВГП протягом 
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перших 3-ох днів з початку практики (відділ практики, НУВГП, 

вул.Собона, 11, м. Рівне, 33028) або керівнику практики на кафедру 

управління транспортною інфраструктурою (вул. Приходька, 75,   

м. Рівне, 33000); 

− своєчасно прибути на базу практики, з’явитись до 
керівника підприємства і представити йому лист-направлення, який 

є підставою для прийняття на практику; 

− познайомитися з керівником практики від підприємства та 

отримати своє робоче місце; 

− в повному обсязі виконати всі завдання, передбачені 
програмою практики та індивідуальним планом; 

− вивчити і дотримуватися правил внутрішнього трудового 
розпорядку, охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; 

− відвідувати, по можливості, виробничі наради і збори, що 
проводяться на базі практики; 

− постійно підтримувати контакти з кафедрою та у 

призначений керівником практики від кафедри термін з’явитися на 

проміжний контроль; 

− висвітлити результати виконаної роботи та оформити їх у 
звіті про проходження практики відповідно до встановлених і 

діючих вимог до структури та оформлення звіту; 

− своєчасно надати на кафедру звітні документи та у 
належний термін захистити матеріали практики. 

 

5. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 

Основні завдання науково-дослідної практики відображається 

в індивідуальному графіку, який ведеться за формою, наведеною у 

Додатку 1, з дотриманням визначених у ньому термінів виконання 

завдань. 

Студент здійснює відмітки та записує зміст і обсяг виконаної 

роботи, а також її результати протягом всієї практики. Фактичне 

виконання засвідчують науковий керівник практики від кафедри з 

відміткою про вчасність його представлення. Документи, які 

необхідно взяти на базі практики  представлені в Додатку 2. 

 

6. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

На місцях проходження практики регламент робочого дня 

студентів має відповідати внутрішньому розпорядку, 
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установленому для персоналу організації - бази практики, і є 

обов'язковим для студентів. 

Робота практиканта з виконання програми практики 

контролюється науковим керівником. Практикант повинен 

дотримуватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку. 

Спізнення на заняття та порушення графіку навчального процесу у 

зв’язку з проходженням практики студентом не допускається. 

Виконання кожного розділу практики завіряється підписом 

керівників практики. По закінченні практики науковий керівник 

готує відгук про виконання програми практики.  

 

7. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 
Профорієнтаційна робота робота студентів спрямована на 

доведення до відома керівників та працівників автотранспортних 

підприємств (баз практики) інформації про університет, перелік і 

характеристику напрямів підготовки, спеціальностей та 

спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка в університеті, 

правила прийому, програми вступних випробувань, підготовчі 

курси. 

Для цього студентам видаються наочні інформаційні 

матеріали і буклети, в яких вказується інформація про факультети 

та спеціальності університету, інформаційні листи про випускові 

спеціальності кафедри управління транспортною інфраструктрою, 

програми вступних випробувань та правила прийому. 

Особливу увагу необхідно звернути на інформацію про 

випускові спеціальності кафедри управління транспортною 

інфраструктурою: спеціальність 8.07010102 „Організація 

перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)”, 

напрям підготовки 6.070101 „Транспортні технології  

(автомобільний транспорт)”. 

Результати профорієнтаційної роботи студент описує в звіті: 

які матеріали і яким посадовим особам були надані, відгуки на них. 

 

8. СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ   

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Основним документом, що свідчить про виконання студентом 

програми науково-дослідної практики, є письмовий звіт. Зміст звіту 

повинен розкривати знання і уміння студента, набуті ним у 
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вирішенні питань, визначених метою і завданням науково-дослідної 

практики.  
 

Рекомендується наступна послідовність викладення 

матеріалу в звіті: 
 

Титульна сторінка звіту (Додаток 3)  

Зміст (із зазначенням сторінок) 

Програма науково-дослідної практики, розроблений згідно з 

п. 5 та Додатку 1 даних методичних вказівок 

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика 

автотранспортного підприємства 

Розділ 2. Характеристика транспортних засобів та обсягів 

перевезень 

Розділ 3. Особливості технології і організації перевезень 

(аналіз та оцінка стану об’єкту дослідження на основі зібраного 

матеріалу) 

Розділ 4. Науково-дослідна робота з обраної теми 

дослідження 

4.1. Звіт про виконання програми науково-дослідної практики 

з відгуком наукового керівника (Додаток 10) 

4.2. Бібліографія (стислий аналіз науково-інформаційних 

джерел, проаналізованих практикантом та відібраних для написання 

наукової роботи магістра). Вимоги до структури, змісту та 

оформлення (Додаток 5) 

4.3. Відзив на автореферат дисертації або наукової праці за 

спеціальністю та/або науковою тематикою практиканта (виданий не 

пізніше ніж за останні 2 роки), написаний відповідно до 

встановлених вимог. (Ксерокопія автореферату має обов’язково 

міститися як додаток). Вимоги до структури, змісту та оформлення 

(Додаток 6) 

4.4. Рецензія на наукову статтю у фаховому виданні за 

науковою тематикою практиканта (виданою за поточний рік), 

написана відповідно до встановлених вимог. (Ксерокопія статті має 

обов’язково міститися як додаток). Вимоги до структури, змісту та 

оформлення (Додаток 7) 

4.5. Текст виступу або доповіді на науковій конференції, з 

підтвердженням апробації результатів дослідження практиканта. 

Вимоги до структури, змісту та оформлення (Додаток 8) 

4.6. Наукова оглядова стаття з обраної тематики дослідження, 

що відображає результати наукових пошуків практиканта та 
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написана згідно з вимогами МОНмолодьспорту України (бажано, 

але не обов’язково її опублікувати у фаховому журналі. Якщо 

стаття опублікована, її ксерокопія має обов’язково міститися як 

додаток до звіту). Вимоги до структури, змісту та оформлення 

(Додаток 8) 

4.7. Перелік іншомовної наукової публікації за темою роботи 

або напрямом дослідження. (Ксерокопія публікації та відомостей 

про її друк має обов’язково міститися як додаток) 

4.8. Уточнення теми магістерської роботи за відповідною 

спеціальністю. Чітке визначення предмету, об’єкту, мети, завдань 

дослідження, а також попереднього змісту роботи (Додаток 9) 

Висновки 

Список рекомендованої літератури 

Додатки 

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 30 сторінок 

друкованого тексту (шрифт - Time New Roman Cyr, розмір шрифту - 

14 кегль, інтервал між рядками - 1,5. Поля: верхнє - 20 мм., нижнє - 

20 мм., ліве - 30 мм., праве – 10 мм, вирівнювання по ширині). До 

звіту додаються копії документів про виконану роботу. Всі додатки 

до звіту повинні бути пронумеровані. Посилання у текстовій 

частині звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатку. 

Складений звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок (номер 

на першій сторінці не проставляється), а аркуші звіту повинні бути 

зшиті у пластикову папку швидкозшивач А4 формату. 

До звіту обов’язково додається список використаної наукової 

літератури, нормативно-правових джерел, додатки у вигляді 

статистичного матеріалу. Оформлюється звіт за вимогами, які 

встановлені в інструктивних матеріалах університету, відповідних 

робочих програмах практики з обов’язковим урахуванням вимог 

МОНмолодьспорту України  до звітів з науково-дослідної роботи. 

Захист звіту з науково-дослідної роботи відбувається 

протягом 10-ти (десяти) днів після закінчення практики. Оцінка за 

практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в 

індивідуальний план студента. 

У першому розділі необхідно обґрунтувати актуальність 

вибраної теми магістерської роботи, навести основні завдання і цілі, 

які стоять перед транспортним підприємством, розкрити роль 

керівництва в транспортному процесі, а також привести огляд 

літературних публікацій по темі магістерської роботи і дати їм 

аналіз. Метою цього розділу є огляд установчих документів та 
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загальне обґрунтування проблем, аналіз сучасних структур 

управління та методів роботи транспортних підприємств, 

організаційних та технологічних підходів до вирішення конкретних 

проблем. 

У другому розділі слід обґрунтувати проблеми організації 

перевезень та управління автотранспортним підприємством, 

запропонувати організаційно-технічні, технологічні та економічні 

заходи по вдосконаленню транспортного процесу. Метою цього 

розділу повинне бути загальне обґрунтування проблем організації 

перевезень та управління автотранспортним підприємством на 

даному етапі з включенням оглядової інформації, її аналізом про 

сучасні наявні публікації стосовно нових схем, принципів та 

підходів до організації перевезень та управління транспортним 

підприємством. 

У третьому розділі необхідно дати коротко характеристику 

наявних транспортних засобів на підприємстві, обсяги та напрями 

перевезень вантажів та пасажирів, маршрути та графіки руху 

транспортних засобів, основні технічні, експлуатаційні та 

економічні показники роботи транспортного підприємства. Метою 

цього розділу є виявлення проблем та негативних тенденцій в 

системі організації транспортного процесу та системи управління 

автотранспортним підприємством за допомогою, показників 

перевезень, показників технічної роботи та використання 

транспортних засобів, економічних та екологічних показників 

роботи даного підприємства. 

Основний висновок звіту про проходження переддипломної 

практики повинен відображати обґрунтування необхідності в 

проведенні наукового проектування з метою підвищення 

ефективності роботи автотранспортного підприємства, а такоє у 

виявленні можливих шляхів вирішення певної проблеми в 

удосконаленні роботи автотранспортного підприємтва. 

 

9. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 
 

Письмовий звіт разом з іншими документами (графіки, робочі 

записи, характеристика, індивідуальне завдання, відгук), подається 

на рецензування безпосередньому керівнику практики від кафедри у 

термін, який визначається кафедрою та регламентується 

нормативними й методичними документами з організації і 
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проведення практики (як правило, не пізніше ніж через 10 днів 

після закінчення практики). 

Переданий на кафедру та зареєстрований у встановленому 

порядку на кафедрі звіт перевіряється керівником практики від 

кафедри. Якщо за результатами перевірки звіту виявлено його 

відповідність вимогам МОНмолодьспорту України, звіт 

рекомендується до захисту шляхом здійснення напису на 

титульному аркуші „до захисту” безпосереднім керівником та 

завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису.  

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності 

встановленим вимогам, звіт направляється на доопрацювання 

студенту шляхом здійснення напису на титульному аркуші „на 

доопрацювання” безпосереднім керівником та завіряється його 

підписом з позначенням дати здійснення підпису. 

За результатами перевірки звіту керівник практики від 

кафедри пише загальний відзив й визначає оцінку, з якою звіт 

рекомендується до захисту.  

Після перевірки поданого звіту безпосереднім керівником 

практики від кафедри і його позитивної оцінки, зафіксованої у 

відповідному відгуку, звіт з практики захищається студентами. 

Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання 

необхідних документів з практики, якості підготовленого звіту, 

виконання індивідуального завдання, рівня знань та рівня захисту 

студента за 100-бальною шкалою, яка характеризує успішність 

студента. З метою об'єктивної оцінки знань та вмінь, набутих 

студентами під час проходження практики, захист звітів про 

проходження практики проводиться з урахуванням критеріїв, які 

наведені у Додатку 4. 

В разі неподання звіту, характеристики, відгуків, інших 

обов’язкових документів або одержання незадовільної оцінки 

студент має право на повторний захист. У разі остаточної 

незадовільної оцінки вирішується питання про неможливість його 

подальшого навчання в Національного університету водного 

господарства та природокористування. 

Підсумки науково-дослідної практики обговорюються на 

засіданні кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на 

засіданнях Вченої ради факультету щорічно. 
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Додаток 1  
 

ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 
студентів денної форми навчання 

спеціальності 8.07010102 „Організація перевезень і управління на 

транспорті (автомобільний транспорт)” 

Таблиця 1.1 

Завдання за планом 

Термін 

виконання 

 

Фактичне 
виконання 

Підписи 

наукового 

керівника 

від 

кафедри 

та 

керівника 

від бази 

практики 

1 2 3 4 

1. Складання індивідуального 

графіку проходження 

практики. Узгодження 

його з науковим 

керівником практики від 

кафедри 

   

2. Формулювання 
орієнтовної теми 

магістерської роботи, 

визначення предмету та 

об’єкту дослідження 

   

3. Ознайомлення з науково-
інформаційними 

джерелами за 

спеціальністю, обрання 

наукової тематики та 

формування бібліографії 

   

4.Ознайомлення зі змістом 

авторефератів дисертацій 

та наукових статейза 

останні два роки за 

обраним напрямом 

дослідженьта написання 

відзиву 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 

4. Ознайомлення зі змістом 

публікацій у фахових 

виданнях за останні два 

роки за обраним напрямом 

досліджень, вибір наукової 

статті, яка найповніше 

відображає наукові інтереси 

практиканта та написання 

рецензії 

   

5. Збір та обробка необхідного 
матеріалу щодо стану 

об’єкту дослідження: 

   

- ознайомлення із існуючою 

системою управління 

підприємством; 

   

- ознайомлення з техно-

логією та організацією 

виробничого процесу 

автотранспортного 

підриємства; 

   

- набуття практичних 

навиків, щодо технічних, 

експлуатаційних та 

економічних розрахунків та 

аналітичної роботи. 

   

6. Ознайомлення з 
нормативно-правовою 

документацією за обраною 

тематикою та формування 

напрямів удосконалення 

щодо стану об’єкту 

дослідження  

   

7. Робота над тезами та 

підготовка тексту 

доповіді для виступу на 

науковій студентській 

конференції за обраним  

   напрямом дослідження 
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 Продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 

8. Участь у науковій  

студентській конференції 

(обов’язкова) 

   

9. Підготовка наукової 

статті за обраним 

напрямом дослідження 

(друк статті обовязковий) 

   

10. Розробка завдання та 

плану магістерської 

роботи. Узгодження їх з 

науковим керівником 

практики від кафедри. 

   

11. Виконання графіку 
проходження науково-

дослідної практики. 

   

12. Оформлення звіту з 
науково-дослідної 

практики 

   

 

 

 

Узгоджено:   дата  

 

Науковий керівник практики від кафедри 

______________________________ 

(науковий ступінь, вчене звання керівника)  

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Додаток 2 
 

Документи для магістерської роботи 
 

1. Статут, положення або будь-який інший документ на 
підставі якого діє підприємство; 

2. Звіт про перевезення автомобільним транспортом 

вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (по 

кварталах); 

3. Звіт про роботу автотранспорту; 
4. Звіт про фінансові результати; 
5. Звіт з праці; 
6. Звіт про основні показники діяльності підприємства; 
7. Звіт про використання робочого часу; 
8. Баланс; 
9. Обсяг перевезень та вантажооборот; 
10. Кількість автомобілів; 
11. Марки та роки випуску автомобілів; 
12. В які міста (райони, області, країни) здійснюються 

перевезення; 

13. Організаційна та виробнича структура підприємства; 
14. Які існують проблеми та перспективи у підприємства 

 

Примітка. 

Всі документи необхідно брати за останні три роки діяльності 

бази практики. 
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Додаток 3  
 

Зразок титульної сторінки звіту  

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства  

та природокористування 

 

Кафедра управління транспортною інфраструктурою 

 

ЗВІТ 

 

про проходження науково-дослідної практики 
 

на________________________________________________________ 
(назва бази практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Керівник від бази 

              практики: 
              ______________________ 
                                  /посада/ 

                 _________________________ 
                         /прізвище та ініціали/ 

                 _________________________ 
                                   /підпис/ 

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2012 
     

Виконав (ла): 

студент (ка)      групи __ 

___ курсу  спец. ____________ 

__________________________ 

 

Науковий керівник практики 

від кафедри: 

___________________________ 
          /прізвище та ініціали/ 
___________________________ 
                          /підпис/ 
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Додаток 4 
 

Критерії оцінювання результатів практики 
 

Оцінка проходження науково-дослідної практики складається 

із суми балів, які виставляються на основі розгляду змісту звіту про 

практику та за підсумком усного захисту основних положень, які 

входять до програми практики. Для коректного порівняння оцінок 

різного типу застосовуються зважувальні коефіцієнти. 

Підсумкова оцінка за результатами практики виставляється 

відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів 

у ECTS, яка представлена в табл.4.1. 

Таблиця 4.1 
Кіль-

кість 

набра-

них 

балів 

У 5-ти 

бальній 

системі 

За 

шкалою 

ECTS 

Рівень 

компе-

тентності 

Критерії оцінювання 

1 2 3 4 5 

90-100 

В
ід
м
ін
н
о
 

А 
Високий 
(творчий) 

Студент повністю виконав 

програму практики; звіт за 

структурою, обсягом і змістом 

відповідає вимогам програми 

практики; основні положення 

звіту глибоко обґрунтовані і 

логічні; звіт має якісне 

оформлення; під час захисту звіту 

студент аргументовано доводить 

набуття ним практичних навичок, 

передбачених програмою 

практики. 

82-89 

Д
у
ж
е 
д
о
б
р
е 

В 

Доста-

тній 

(конс-

трукти-

вно-

варіа-

тивний) 
 

Студент повністю виконав 

програму практики; звіт за 

структурою, обсягом і змістом 

відповідає вимогам програми 

практики; основні положення 

звіту достатньо обґрунтовані; 

прийнятне зовнішнє оформлення; 

захист звіту дозволяє виявити 

наявність необхідних практичних 

умінь, передбачених програмою 

практичних умінь,  передбачених 

програмою практики. 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 

74-81 

Д
о
б
р
е 

С 

Доста-

тній 

(конс-

трукти-

вно-

варіа-

тивний 

Студент повністю виконав 

програму практики; звіт за 

структурою, обсягом і змістом 

відповідає вимогам програми 

практики, але має незначні 

недоліки; основні положення 

звіту обґрунтовані; задовільне 

зовнішнє оформлення звіту; 

захист звіту дозволяє виявити 

наявність необхідних практичних 

умінь, передбачених програмою 

практичних умінь, передбачених 

програмою практики, незначні 

недоліки, які при цьому 

спостерігаються, студент 

виправляє сам. 

64-73 

З
ад
о
в
іл
ь
н
о
 

D 

Серед-

ній 

(репро-

дуктивн

ий) 

Студент повністю виконав 

програму практики; звіт 

відповідає вимогам практики, але 

має недоліки за структурою та 

змістом; основні положення звіту 

недостатньо обґрунтовані з 

порушенням послідовності; 

задовільна якість оформлення 

звіту; захист звіту з незначними 

недоліками, які студент усуває за 

допомогою викладача. 

60-63 

Д
о
ст
ат
н
ь
о
 

E 

Студент повністю виконав 

програму практики; звіт має 

недоліки за структурою і змістом; 

основні положення звіту 

недостатньо обґрунтовані з 

порушенням послідовності; якість 

зовнішнього оформлення звіту 

задовільна; захист звіту не 

дозволяє в повній мірі виявити 

практичні навички, передбачені 

програмою практики. 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 

35-59 

  
  
Н
ез
ад
о
в
іл
ь
н
о
 з

 

м
о
ж
л
и
в
іс
тю

 п
о
в
то
р
н
о
го

 

ск
л
ад
ан
н
я 

FX 

Низький 
(рецеп-

тивно-

продук-

тивний 

Студент виконав 50% програми 

практики; звіт відповідає вимогам 

програми практики, але має значні 

неточності за структурою і змістом; 

основні положення звіту 

недостатньо обґрунтовані з 

порушенням послідовності; якість 

зовнішнього оформлення звіту 

задовільна; захист звіту показує, що 

студент не набув достатніх 

практичних навичок, передбачених 

програмою практики. 

0-35 

Н
ез
ад
о
в
іл
ь
н
о
 з

 

о
б
о
в
’я
зк
о
в
и
м

 

п
о
в
то
р
н
и
м

 в
и
в
ч
ен
н
я
м

  

F 

Студент виконав менше 50% 

програми практики і представив  

звіт незадовільного змісту і якості 

оформлення; захист звіту показує 

відсутність практичних навичок, 

передбачених програмою практики. 

 

Складовою загальної суми балів захисту звіту про практику є: 

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

структурним розділом програми практики; 

2) бали безпосередньо за захист звіту про практику (із 

застосуванням коефіцієнту х2). 

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової 

оцінки за практику, наведена в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Шкала балів підсумкової оцінки за практику 

№ 

з/п 
Зміст завдання 

Кількість 

балів 

Коефі-
цієнт 

поправки 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

1 2 3 4 5 

1. Бібліографія 0-5-10 1 10 

2. Відзив на автореферат дисертації 0-5-10 1 10 

3. Рецензія на наукову статтю 0-5-10 1 10 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 5 

4. Доповідь (виступ) на науковій 

конференції 
0-5-10 1 10 

5. Наукова стаття 0-5-10 1 10 

6. Рекомендації 0-5-10 1 10 

7. Тема магістерської роботи, 

предмет та об’єкт дослідження 
0-5-10 1 10 

8. Оформлення результатів  0-5-10 1 10 

9. Захист звіту з практики  0-5-10 2 20 

Загальна максимальна сума балів  100 

 

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає 

зміст звіту про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, 

після чого задає студентові усні запитання, які дозволяють оцінити 

розуміння студентом викладених у змісті звіту про практику 

положень. Виставлена загальна сума балів переводиться у 

традиційну оцінку і заноситься у відповідні документи як 

підсумкова оцінка з проходження практики. 
 

Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний 

розділ) 
 

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

повинна відповідати таким вимогам: 

1) повне та вичерпне викладення матеріалу, яке 

використовувалося при проведенні студентом занять та під час 

опрацювання відповідного розділу; 

2) повний склад необхідних додатків, які вимагаються 

відповідним розділом практики (копії документів, аналітичні та 

статистичні матеріали тощо); допускається представлення не менше 

75% додатків, передбачених програмою, з причин, які не залежать 

від студента; 

3) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації; 

4) участь з виступом (доповіддю) у проведенні щонайменше 

однієї наукової конференції (з відповідним підтвердженням); 

5) дотримання вимог щодо змісту та оформлення структурних 

частин програми практики. 

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

визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених 

нижче пунктів: 
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1) неповне викладення матеріалу або неповна відповідність 

змісту роботи вимогам програми практики (50-75% охоплення 

зазначених у програмі проходження практики за відповідною 

дисципліною питань); 

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним 

розділом практики (50-75% необхідних додатків); 

3) неактуальність або застарілість поданої у звіті інформації; 

4) недотримання вимог щодо змісту та оформлення 

структурних частин програми практики. 

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

визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених 

нижче пунктів: 

1) одночасно присутні два чи більше критеріїв, що 

відповідають оцінці в 5 балів; 

2) неповне викладення матеріалу або неповна відповідність 

змісту роботи вимогам програми практики (менше 50% охоплення 

зазначених у програмі проходження практики за відповідною 

дисципліною питань); 

3) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним 

розділом практики (менше 50% необхідних додатків); 

4) недостовірність поданої у звіті інформації. 
 

Критерії оцінки захисту звіту про практику 
 

І. Найвища якість захисту звіту про практику, яка 

оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам: 

1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на 

практиці, чітке розуміння суті обраної наукової проблеми та 

володіння здобутками науки у цій царині; 

2) повне знання відповідного матеріалу, публікацій з обраної 

проблематики; 

3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'я-

зані із змістом роботи науково-педагогічних кадрів. 

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

1) відносно захисту на найвищий бал немає відповідності хо-

ча б одному з пунктів, зазначених вище: 

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за 

зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення 

терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного 

інструктивного матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

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

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття 

двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього; 

2) одночасно наявні обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерій оцінки в 10 балів; 

3) характер відповідей дає підставу стверджувати, що особа, 

яка захищає звіт про практику, неправильно зрозуміла зміст 

практики і тому не відповідає на питання по суті, припустилася 

грубих помилок у змісті відповіді. 

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково 

враховуються і впливають на загальну суму балів допущені 

недоліки та помилки, якими вважаються: 

- неохайне оформлення роботи (вживання незагально-

прийнятих скорочень, рукописний варіант звіту, незрозумілий 

почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 10 

балів); 

- помилки в оформленні звіту про практику порівняно з 

діючими вимогами (мінус 5 балів); 

- помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір 

помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено 

у звіті (мінус 5 балів); 

- використання застарілих науково-інформаційних джерел. 

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково 

враховується і впливає на загальну суму балів трудова дисципліна 

студента під час проходження практики. При порушенні графіка і 

змісту проходження практики (зафіксованому у відповідному 

журналі) викладач може знизити оцінку: 

- за одноразове порушення індивідуального графіку практики 

та відсутність без поважних причин на базі практики (мінус 5 

балів); 

- за несвоєчасність представлення на кафедру інформації про 

початок практики (мінус 10 балів); 

- за несвоєчасність представлення на кафедру звіту про 

практику (мінус 5 балів). 

Студент, котрий не виконав програму практики і отримав 

незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при 

захисті звіту про практику, направляється на практику повторно або 

відраховується з університету. 
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Додаток 5 
 

Вимоги до оформлення літературних джерел 
 

Вивчення літературних джерел. Методи добору 

фактичних матеріалів і огляду літератури 
 

Ознайомлення з опублікованими за обраним напрямом 

досліджень магістерської роботи науковими працями починається 

відразу після розробки ідеї, тобто задуму наукового дослідження, 

який, знаходить своє відображення в темі й робочому плані роботи. 

Така постановка справи допомагає цілеспрямованіше шукати 

літературні джерела за обраною темою і краще опрацювати 

матеріал, опублікований у працях інших учених, бо витоки 

основних питань проблеми майже завжди закладені в більш ранніх 

дослідженнях. 
 

Основні завдання огляду літератури 
 

Основними завданнями огляду літератури є: 

− ознайомлення з матеріалами за обраною темою 

дослідження, їхня класифікація, відбір найцікавіших досліджень, 

основних фундаментальних праць, найсуттєвіших результатів; при 

цьому треба вивчати літературу не тільки з "вузької" теми, а й за 

близькими до неї темами; 

− виявлення напрямів досліджень, які викликають 

найбільшу цікавість, ще недостатньо досліджені і могли б стати 

темою кваліфікаційної роботи магістра; 

− формулювання напрямів наукового пошуку в 

магістерській роботі, характеристика методу й основних розділів 

теоретичної та експериментальної частин дослідження; і на 

завершення огляду — перша редакція орієнтовного плану роботи; 

− отримання вихідного матеріалу для написання частини 
магістерської роботи, складання анотованого покажчика статей і 

книг за обраною темою. 

Можна рекомендувати такий типовий план щодо пошуку та 

огляду літератури: 

− загальна характеристика галузі досліджень, значення 
останньої в науці і промисловості, актуальність завдань, які стоять 

перед даною галуззю; 

− класифікація основних напрямів досліджень у даній 
галузі; визначення напрямів, практично використовуваних, і таких, 

які  перебувають у стадії розробки, відображення різних точок зору 
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на розв'язання проблеми; 

− детальний виклад результатів досліджень за кожним 

розділом класифікації; для теоретичного дослідження — опис 

використаної методики, застосованого математичного апарату; для 

експериментальної роботи — найважливіші схеми, їхнє 

дослідження й основні результати; критичний аналіз цих матеріалів 

із пропозиціями та зауваженнями; 

− у кінці кожного розділу — висновки, підсумки досліджень 

і перелік основних нерозв'язаних проблем; 

− на завершення огляду — формулювання основних 

напрямів досліджень, їхня актуальність і кінцева мета; орієнтовний 

план роботи із зазначенням запропонованої методики теоретичних 

та експериментальних робіт. Існує два критерії самоперевірки 

правильності написання огляду: огляд пишеться не за авторами, а за 

завданнями досліджень; огляд тоді написаний правильно, коли його 

можна публікувати як самостійну статтю. 

Оформлення бібліографічного опису варто подати у звіті в 

табличному вигляді (табл. 5.1). 

Позицією визначено відібраний автором магістерської роботи 

матеріал, який за логікою викладення являє цілісне уявлення про 

певне явище або процес і, який буде використаний при написанні 

роботи. Слід звернути увагу, що літературне джерело може мати 

одну або декілька позицій, які пов’язані з завданнями дослідження. 
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Таблиця 5.1 

Зразок оформлення бібліографічного опису джерел 
№

Автор, назва, 

видавець, місто 

видання, рік 

видання, загальна 

кількість сторінок 

Короткий зміст 
відібраного матеріалу, 

який використову-

ватиметься в роботі 
(сторінки за кожною 

позицією) 

Відібрані цитати 

(характеристика та 

сторінки за кожною 

позицією), на які 
будуть посилання 

Дискусійні моменти 

джерела 

(характеристика та 

сторінки за кожною 

позицією) 

Зауваження (для якого 

розділу, вирішення якого 

завдання роботи відібраний 

матеріал) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бутенко Н.В. Основи 

маркетингу: 

Навч.посіб. – К.: 

Видавничо-

поліграфічний центр 

«Київський 

університет», 2004. – 

140 с. 

1. Характеристика 

основних підходів до 

визначення поняття 

«маркетинг» 

(с. 7 – 8) 

«Дослівно термін 

«маркетинг» 

перекладається з 

англійської як 

ринкотворення, 

ринкова діяльність, 

орієнтація на ринок» 

(с. 7) 

С. 58 – класифікація цін 

(відображені тільки 4 

ознаки) – в роботі 

порівняти з іншими 

працями з маркетингу та 

подати узагальнену 

класифікацію цін (зав-

дання 1.2. магістерської 

роботи) 

 С. 7 – 13 – сучасна концепція 

маркетингу (розділ 1 роботи - 

виконання завдання 1.1. 

визначення сутності та 

характеристика основних 

підходів до маркетингу) 

 

 

2. Характеристика 

основних етапів 

проведення марке-

ингових досліжень 

(с.18 – 22) 

Рис. 2.2. Процес 

маркетингового 

дослідження (с.18) 

 С. 58 – 64 – маркетингова 

цінова політика підпри-

ємства (розділ 2 роботи - 

виконання завдання 2.2. – 

методика формування цін) 

   С. 93 – 102 – стратегічне 

маркетингове планування 

(розділ 3 роботи - виконання 

завдання 3.3. – формування 

основних напрямів розробки 

стратегічного плану 

маркетингу підприємства) 
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Оформлення бібліографічного списку 
 

Бібліографічний апарат у роботі магістра — це ключ до 

використаних автором джерел. Крім того, він певною мірою 

відбиває наукову етику й культуру наукової праці. Саме з нього 

можна зробити висновок про ступінь ознайомлення магістра з 

наявною літературою за досліджуваною проблемою. 

Бібліографічний апарат складається зі списку використаних джерел 

і посилань, які оформлюються відповідно до чинних стандартів. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:  

− у порядку появи посилань у тексті за їхньою наскрізною 

нумерацією (найзручніший для користування і рекомендований при 

написанні роботи);  

− в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків;  

− у хронологічному порядку. 
Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати 

відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим 

наведенням назв праць. 

Таблиця 5.2 

Приклади оформлення списку використаних джерел 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

1 2 

Монографія:  

один автор 

 

Кристопчук М.Є. Соціально-економічна 

ефективність пасажирської транспортної 

системи приміського сполучення: 

[монографія] / М.Є. Кристопчук – Рівне : 

НУВГП, 2012. – С. 158. 

Монографія:  

два автори 

 

Мороз О.В. Системні фактори ефективності 

логістичної концепції постачання на 

підприємствах: [монографія] / О.Г. Мороз, 

О.В. Музика – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2007. – 

С. 165. 

Монографія:  

три автори 

 

Вельможин В.А. Грузовые автомобильные 

перевозки / В.А. Вельможин, Л.Б. Гудков, 

А.В.Миротин. – М. : Горячая линия - Телеком, 

2007 – С. 500. 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 

Монографія:  

чотири автори 

Экономика автомобильного транспорта / 

А.Г.Будрин, Е.В.Будрина, М.Г.Григорян и др./ 

Под ред. Г.А.Кононовой. – 2-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2006. – 

С.320. 

Монографія:  

п'ять та більше 

авторів 

Экономика предприятий автомобильного 

транспорта / Б.Ю.Cербиновський, Н.Н. 

Фролов,  Н.В. Напхоненко, Л.И. Колоскова,  

А.А. Напхоненко – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов 

н/д: Издательский центр «МАРТ», 2006. –      

С. 496. 

Книга без 

зазначення авторів 

Экономика автомобильного транспорта / Под 

науч. ред. И.А. Минакова. – Тамбов: Изд-во 

ГОУ ВПО ТГТУ, Тамбов. – 2011. – С. 116. 

Перекладні 

видання 

Volodymur Prikhodko. Investment-Oriented 

Model for the Development of Territorial Systems 

/ Volodymur Prikhodko // Public Policy and 

Economic Development: scientific and production 

journal. – Issue 2. – Mykolayiv : Publisher 

Yemelyanova T. V., 2012. – Р. 16-21 

Статистичні 

збірники 

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів 

господарювання за 2011 рік» / Відпов. за 

випуск І.М. Жук. – К.: Державний комітет 

статистики України, 2012. –С. 448. 

Закони України Про автомобільний транспорт: Закон України 

№ № 2344-III від 05.04.2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. –  №22. – Ст. 

105. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. 

ua/laws/show/2344-14 

Електронний 

ресурс 

Соціально-економічне становище України за 

2010 рік. – Режим доступу: http://www.ukrstat. 

gov.ua 

Збірки наукових 

праць 

Єфремов О. Сталий чи гармонійний (з еко-

системою) розвиток – чому віддати перевагу? / 

О. Єфремов // Економіка України. – 2008. – № 

2. – С. 85 – 90. 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 

 Кристопчук М.Є. Моделювання попиту на 

транспортні послуги в приміському 

сполученні / М.Є. Кристопчук // Комунальне 

господарство міст. Науково-технічний збірник 

–  Серія «Технічні науки та архітектура», вип. 

103. – Харків: ХНАМГ, 2012. – С. 419-425. 

Збірки матеріалів 

наукових 

конференцій 

Кірічок О.Г. Основні аспекти розвитку 

інноваційної діяльності в Україні в сучасних 

умовах / О.Г. Кірічок // Формування 

ефективних механізмів господарювання в 

умовах сучасної економіки: теорія і практика: 

Міжнар. наук.-практ. конф. / Класичний 

приватний університет, 19-20 травня 2012 р. 

Збірник матеріалів. – Суми: ТОВ 

„Друкарський дім”, 2012. – С.321-323.    

Словники Алаев Э.Б. Социально-экономическая 

география: Понятийно-терминологический 

словарь / Э.Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. –   

С. 350. 

Великий тлумачний словник сучасної 

української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. 

Бусел. – К.: Ірпінь, ВТФ «Перун», 2007. –      С. 

1736. 

Новейший философский словарь / Сост. А.А. 

Грицанов. – 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный 

Дом, 2003. – С.1280. – (Мир энциклопедий). 

Дисертації Кристопчук М.Є. Ефективність пасажирської 

транспортної системи приміського сполуче-

ння: Дис. канд. техн. наук: 05.22.01. – Харків, 

2009. – С. 212. 
 

 

Примітка. 

У списку літератури в роботі слід буде також навести список 

опублікованих праць магістра і необхідно вказати прізвища та 

ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації. 
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Додаток 6 
 

Вимоги до структури, змісту та оформлення відзиву на 

автореферат дисертації (наукової праці) за обраним напрямом 

магістерської роботи 
 

Написання відзиву на автореферат є одним з основних  

результатів наукового пошуку магістра. Якість та змістовність 

відзиву свідчить про глибину опрацювання наукової літератури за 

обраним напрямом досліджень й вказує на обізнаність магістра з 

найновішими науковими дослідження щодо обраної тематики. 

Вибір автореферату для написання відзиву передбачає 

спорідненість тематик наукових досліджень здобувача та магістра з 

економіки. Для написання відзиву обирається автореферат 

дисертації, датований максимум два роки тому (тобто, якщо відзив 

пишеться у 2012 році, то автореферат має бути датований 2010 

роком, або максимум 2009 роком). До звіту як додаток долучається 

копія автореферату, на який магістром написано відзив. Підібрати 

автореферат можна у Центральній науковій бібліотеці України імені 

Вернадського, Парламентській бібліотеці, Бібліотеці імені 

Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, які включені МОНмолодьспорту України до 

обов’язкового переліку розсилки авторефератів дисертацій. 

При написанні відзиву магістр ставить себе на місце 

наукового опонента. Критичний підхід до дисертаційного 

дослідження — головний критерій високого професіоналізму 

магістра й визначальна умова конструктивної дискусії під час 

написання кваліфікаційної роботи магістра. 

Магістр на підставі вивчення автореферату дисертації та 

переліку праць здобувача, визначених як опубліковані за темою 

дисертації, висвітлює в відзиві такі обов'язкові питання: 

− актуальність обраної теми;  
− ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації;  

− достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації;  

− повнота викладу наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації в опублікованих 

працях;  
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− відображається важливість для науки й національної 
економіки одержаних автором дисертації результатів;  

− висловлюються рекомендації щодо їхнього використання; 
− зауваження щодо змісту дисертації; 
− висновок щодо відповідності встановленим вимогам.  

Структура та зміст розділів автореферату дисертації або 

наукової праці у відзиві не наводяться. 

Магістр відповідає за об'єктивність і високу якість 

підготовленого ним відгуку. 

У відзиві не можна ухилятися від аргументованої оцінки 

наукового рівня дисертації по суті, тому короткий формальний 

висновок про те, що дисертація відповідає встановленим вимогам, є 

неприйнятним. Відзив не повинен мати невизначений характер, як 

це буває, коли використовують формулювання подібні до «значний 

науковий інтерес», «суттєвий внесок», «крок до вирішення 

проблеми» тощо. 

У відзиві необхідно відзначити ті результати дисертації, які 

доцільно використати в науці та практиці. 

Відзив повинен бути особисто підписаний магістром. 
 

 

Приклад оформлення відзиву: 
 

 

ВІДЗИВ 
 

на автореферат дисертації Кристопчука Михайла Євгеновича 

на тему «Ефективність пасажирської транспортної системи 

приміського сполучення», що представлена на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук  

за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи 
 

Забезпечення надійного регулярного транспортного 

сполучення жителів периферійних сільських населених пунктів з 

районним чи обласним центром є пріоритетним завданням для 

реалізації трудових та культурно-побутових зв’язків населення. 

Вирішення даного завдання можливе шляхом збільшення кількості 

транспортних засобів, що обслуговують маршрутну мережу 

приміського сполучення або за рахунок розширення маршрутної 

мережі. Однак, проведення оцінки ефективності функціонування 
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пасажирської транспортної системи приміського сполучення 

пов’язана з труднощами, які зумовлені неоднозначністю існуючих 

критеріїв ефективності. 

Варто відзначити, що в роботі зосереджена увага на виділенні 

економічних, експлуатаційних та соціальних аспектів 

функціонування пасажирської транспортної системи приміського 

сполучення, які дозволяють встановити рівень її ефективності, що 

обумовлює актуальність дослідження. 

Автор, Кристопчук М.Є., провів теоретичні та 

експериментальні дослідження по виявленню закономірностей 

розселення жителів приміських зон, що дозволяє встановити 

відповідність попиту та пропозиції транспортних послуг у 

приміському сполученні для встановлення закономірностей зміни 

показників ефективності пасажирської транспортної системи 

приміського сполучення. Результати дослідження дозволяють 

надати практичні рекомендації щодо вибору шляхів розвитку 

транспортної системи. 

Дисертаційна робота, яка складається із вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків, списку літературних джерел та 

додатків є завершеною науковою працею, має наукову новизну та 

практичну цінність. 

Однак, до недоліків, які випливають із змісту автореферату 

варто віднести: 

1. При визначенні параметра у співвідношенні (17) 

сторінка 12 автореферату використане позначення яке дублює 

позначення калібрувального коефіцієнта для визначення ширини 

впливу населеного пункту в виразі теоретичної функції розселення 

формула (18) на сторінці 13, що утруднює сприйняття матеріалу. 

2. Не достатньо обґрунтовано на основі яких параметрів 

відбувається включення альтернативних маршрутів до складу 

пасажирської транспортної системи приміського сполучення. 

Висловлені недоліки не знижують науково-практичну 

значимість дисертаційної роботи. Дисертаційна робота на тему 

„Ефективність пасажирської транспортної системи приміського 

сполучення” відповідає вимогам ВАК України, а її автор,  

Кристопчук Михайло Євгенович, заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.22.01 – транспортні системи. 
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Студент спеціальності 8.07010102 

“Організація перевезень та управління 

на транспорті (автомобільний 

транспорт)” факультету менеджменту 

Націоального університету водного 

господарства та природокористування  

 

 

Підпис 

 

 

 

П.І.П 

 

 

Додаток 7 
 

Вимоги до структури, змісту та оформлення рецензії на 

наукову статтю, опубліковану в межах тематики обраного 

напряму магістерської роботи 
 

Написання рецензії на наукову статтю є одним з основних  

результатів наукового пошуку магістра. Наукова стаття являє собою 

найновіші наукові результати щодо опрацювання відповідних 

проблем наукою та практикою. Якість та змістовність рецензії 

свідчить про глибину опрацювання наукової літератури за обраним 

напрямом досліджень й вказує на обізнаність магістра з 

найновішими науковими дослідження щодо обраної тематики. 

Основними науковими фаховими виданнями, на які слід звернути 

увагу є: Автошляховик України, Автомобильный транспорт, 

Економіка України, Вісник НУВГП, Голос України, Інтелектуальна 

власність, Митна справа (Комплект), Офіційний вісник України, 

Перевізник UA, Українська технічна газета тощо. 

Магістр на підставі вивчення змісту публікації та переліку 

використаних автором для її написання праць, висвітлює такі 

обов'язкові питання: 

− актуальність обраної теми; 
− ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій; 

− достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій; 

− своєчасність та важливість для науки й національної 
економіки одержаних автором публікації результатів;  

− висловлюються рекомендації щодо їхнього використання; 
− зауваження щодо змісту; 
− висновок щодо відповідності публікації встановленим 

вимогам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Приклад оформлення рецензії: 
 

РЕЦЕНЗІЯ 
 

на статтю Іванова Івана Івановича 

Механізм управління інноваціями // «Фінанси України». - № 8. – 

2006. – С. 15 – 22. 
 

У глибоких якісних перетвореннях, які відбуваються в 

економічному житті України, провідне місце займають процеси 

реформування економічних відносин стратегічних сфер 

національного виробництва. Тому на сьогодні не викликає 

заперечень і сумнівів, що подальший розвиток національної 

економіки значною мірою пов’язаний з результативністю науково-

технічної та інноваційної діяльності. Інновації забезпечують на всіх 

рівнях модернізацію, структурну перебудову і підвищення 

ефективності економіки. З іншого боку, можливості підприємства 

вчасно і адекватно реагувати на зміни в оточенні, спричинені 

багатьма факторами, зокрема, умовами конкурентної ринкової 

системи, визначаються здатністю підприємства до впровадження і 

сприйняття інновацій. З огляду на це актуальність обраної теми 

дисертаційного дослідження, спрямованого на формування 

механізму управління створенням наукоємної продукції, сумніву не 

викликає. 

Як свідчить зміст рецензованої статті, проблеми дослідження 

характеризуються науковою новизною отриманих результатів. До 

них слід віднести авторське визначення наукоємної продукції та 

виділення основних ознак її класифікації (с. 15), а також виділення 

функцій, які наукоємна продукція виконує через залучення у сферу 

ринкових відносин (с. 17). 

Науковий інтерес представляє ґрунтовний аналіз та 

узагальнення автором основних чинників, які зумовлюють 

об’єктивність та необхідність формування механізму управління 

створенням основних результатів науково-технічної та інноваційної 

діяльності з обґрунтуванням його структури (с. 17-18).  

У рецензованій роботі розглянуто основні напрями 

удосконалення державного регулювання створення наукоємної 

продукції в Україні, які передбачають як заходи підтримки, так і 

заходи прямого впливу на розвиток науково-технологічної сфери (с. 

21). На увагу заслуговує також авторське бачення основних 
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напрямів участі держави у процесі створення наукоємної продукції, 

що сприятиме формуванню сприятливих умов для активізації 

науково-технічної та інноваційної діяльності (с. 22).  

Разом з тим, слід зазначити, що висвітлення проблематики 

….. має обмеження, які полягають у …. (наводяться упущення та 

недоліки) 

Оцінюючи загалом зміст наукової статті, зазначимо, що вона 

має теоретичну та практичну цінність, виконана на належному 

рівні, являє собою закінчене самостійне наукове дослідження та 

відповідає вимогам ВАК України. 
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Додаток 8 
 

Вимоги до структури, змісту та оформлення наукових статей 

і доповідей за результатами дослідження магістра 
 

Для майбутнього вченого важливо оволодіти технікою 

написання статей і підготовки доповідей на конференціях не тільки 

з точки зору задоволення вимог щодо кількості та рівня публікацій, 

а й з позицій сприйняття їх слухачами та читачами. Це зобов'язує до 

певної логіки побудови доповіді чи статті, високої вимогливості до 

їхніх форми, стилю й мови. 
 

Методика підготовки наукової статті 
 

Опублікувати статтю — це означає зробити матеріал 

надбанням фахівців для використання в їхній роботі. Отже, треба 

писати просто і зрозуміло. Слід уникати як передчасних публікацій, 

так і зволікання з публікаціями. 

Висвітлимо методику написання статті за результатами 

якогось часткового дослідження. Передусім треба розробити план. 
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Для статті обсягом сім-вісім машинописних сторінок план, як 

правило, має бути таким: 

− вступ — постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими практичними завданнями (5—10 рядків); 

− останні дослідження і публікації, на які спирається 

автор, виділення нерозв'язаних питань загальної проблеми, якій 

присвячується дана стаття (зазвичай ця частина статті складає 

близько 1/3 сторінки). її можна назвати "вихідні передумови"; 

− формулювання цілей статті (постановка завдання).  Цей 

розділ особливо важливий, бо з нього читач визначає корисність 

для себе даної статті. Мета статті випливає з постановки загальної 

проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто має на меті 

ліквідувати якісь "білі плями" у загальній проблемі (обсяг цієї 

частини 5—10 рядків); 

− виклад власне матеріалу дослідження (5—6 сторінок 

машинописного тексту через 2 інтервали). Невеликий обсяг вимагає 

виділення головного у матеріалах дослідження. Іноді можна 

обмежитися тільки формулюванням мети досліджень, коротким 

згадуванням про метод розв'язання завдання і викладом отриманих 

результатів. Якщо на обсяг статті немає суворих обмежень, то 

доцільно описати методику дослідження повніше; 

− на закінчення наводяться висновки з даного дослідження і 

коротко подаються перспективи подальших розвідок у цьому 

напрямі. 

Згідно з вимогами до наукових статей МОНмолодьспорту 

України (постанова ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.) 

Редакційним колегіям організувати належне рецензування та 

ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку 

у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише 

наукові статті, які мають такі необхідні елементи: 

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями; 

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, 

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; 

3) формулювання цілей статті (постановка завдання); 
4) виклад основного матеріалу дослідження з повним 
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обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з 

даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 

При підготовці статті варто також відзначити такі необхідні 

змістовні вимоги до статей: 

1) необхідність більшої кількості посилань в тексті статей; 
2) необхідність посилань в тексті статей на публікації 

іноземних авторів; 

3) необхідність та доцільність посилань в тексті статей на 
останні (за часом) публікації; 

4) переваги посилань в тексті статей на періодичні видання 
перед посиланнями на монографії та підручники; 

5) необхідність ідентифікації новизни й особистого внеску 
автора. 

Крім того, варто мати на увазі, що публікації повинні 

відображати результати дослідження магістерської роботи.  
 

Методика підготовки доповіді на науковій конференції 
 

План доповіді — аналогічний плану статті. Проте специфіка 

усного мовлення викликає суттєві зміни у формі та змісті. При 

написанні доповіді треба врахувати, що значна частина матеріалу 

викладена на плакатах (слайдах). На плакатах зазвичай подають: 

математичні постановки, метод розв'язання, алгоритми, структуру 

системи, схему експерименту, виявлені залежності в табличній або 

графічній формі тощо. 

Тому в доповіді викладають коментарі (але не повторення!) 

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

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

прочитати матеріал, розміщений на 4 сторінках машинописного 

тексту (через два інтервали), тому обсяг доповіді зазвичай є 

меншим від обсягу статті. Крім того, доповідач повинен реагувати 

на попередні виступи за темою його доповіді. Полемічний характер 

доповіді викликає інтерес слухачів і підвищує їхню активність. 
 

Вимоги до структури та оформлення матеріалу 
 

Підготовлена стаття повинна готуватися з дотриманням таких 

основних правил та відповідати таким вимогам: 

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

вчене звання, вчений ступінь, посада і місце роботи — все це мовою 
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оригіналу та англійською мовою. Після прізвища вказувати вчений 

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

ініціалами і прізвищем ставити нерозривний пробіл; 

− індекс УДК; 

− назва статті мовою оригіналу та англійською мовою.  

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно 

відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової 

проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: 

"Дослідження питання...", "Деякі питання...", "Проблеми...", 

Шляхи...", в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми; 

− коротка анотація (2-4 речення) мовою оригіналу та 

англійською мовою. Анотації (українською та англійською) 

набирати курсивом 8 кеглем. Виклад  матеріалу  в анотації має бути 

стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні  

конструкції безособового речення, наприклад: "Досліджено...", 

"Розглянуто...", "Установлено..."(наприклад, "Досліджено генетичні 

мінливості... Отримано задовільні результати для ..."); 

− стаття має включати наступні необхідні елементи: 
постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи 

практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з 

проблеми, що розглядається; визначення окремих питань, що не 

вирішені в обраній для дослідження проблемі; формулювання цілей 

статті; виклад основного матеріалу статті з обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження;  

внутрішню структуризацію - розділи з назвами або виділені; 

− не використовувати стильових розміток; 
− посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в 

тексті в дужках за порядковим номером цієї роботи в списку. 

Посилання  в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 

наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 

після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке «с»), 

далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то 

ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 

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

посилань, таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. - К., 2000, - 

С. 54); 

− посилання на джерела статистичних даних обов'язкові; 
− посилання на публікації дослідників, праці яких 
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цитуються чи використовуються для обґрунтування власних 

висновків обов'язкові; 

− посилання на підручники, навчальні посібники, газети і 
ненаукові журнали  некоректні; 

− посилання на власні публікації допускаються тільки у 
випадку крайньої необхідності; 

− у тексті статті наводити тільки останні новітні наукові 
дані, а не застарілі; 

− усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати  

українською мовою й обов'язково супроводжувати їх посиланнями 

на джерело і конкретну сторінку; 

− не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті; 

− на всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі 
рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 

таблиці повинні мати заголовки; 

− написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з 

тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні 

виправлення; 

− формули чіткі, із загальноприйнятим використанням 

символів; формули у статтях по всьому тексту набирати лише в 

одному із формульних редакторів - Eq. 3.0 чи Math type 5, шрифт 

TIMES, 10 кегль; 

− автори мають дотримуватись правильної галузевої 
термінології (див. Держстандарт) ; 

− терміни по всій роботі мають бути уніфікованими; 
− між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл; 

− скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, 

мл, км, год тощо), а також скорочення млн, млрд писати без крапки; 

− якщо в тексті є абревіатура, то подавати її в дужках при 
першому згадуванні; 

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

тис. знаків); 

− шрифти найпоширенішого типу, текстовий шрифт та 
шрифт формул повинні бути різними; 

− таблиці компактні, з назвою та нумерацією; 
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− якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією; 

− матеріали мають бути надані роздрукованими на папері та 
в електронному вигляді; 

− список літератури оформляти в алфавітному порядку; 
− номер у списку літератури має відповідати лише одному 

джерелу; 

− у вихідних даних джерела вказати назву видавництва та 
кількість сторінок; 

− у списку літератури ініціали ставити після прізвища; 
− якщо в джерелах більше чотирьох авторів, то зазначати 

лише три перші, наприклад: Іваненко М.С., Петренко П.Т., 

Сидорова О.Р. та ін. ; 

− у джерелах, які подаються за назвою, вказувати, за чиєю 

редакцією їх видано, наприклад: Зоологія: Підручник / За ред. І.В. 

Осауленка (у цьому разі ініціали ставити перед прізвищем і не 

курсивити) ; 

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

− до статті слід додати рецензію на подану наукову статтю 

(внутрішня рецензія, що виконується магістром-одногрупником); 

− до статті слід додати рецензію та рекомендацію до друку 

від наукового керівника магістерської роботи; 

− обов'язковий список використаних джерел у кінці статті за 
абеткою (не менше десяти джерел); 

− автор повинен уважно вичитати свою статтю після набору 

та поставити свій підпис. 

Кількість помилок на сторінку після вичитування тексту не 

повинна перевищувати 5. Особливо це стосується текстів, 

перекладених за допомогою програм автоматичного перекладу, 

тому що в цьому разі виникає багато помилок і непорозумінь. 

Статті, в яких кількість помилок перевищуватиме встановлену вище 

норму, не зараховуватимуться. 

Оформлення статті повинно відповідати вимогам 

відповідного видання. Кожен науковий журнал висуває свої 

особливі вимоги. Тому при підготовці статті до друку слід уважно 

прочитати вимоги до статей, які зазвичай містяться у відповідному 

виданні в кінці. Разом з тим, стаття у звіт з практики має бути 
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виконана і оформлена згідно з вимогами Вісника Національного 

університету водного господарства та природокористування. 
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NEW INTERNATIONAL FINANCIAL ARCHITECTURE: 

DEFINITIONAL OUTLINES AND ASPECTS OF MONETARY 

ANALYSIS OF THE GLOBALIZATION PROCESSES 

The differences between definition of «international monetary 

system» and «international financial architecture» are stated in the 

article as well as the elements that are common to both notions. The 

functional components of the new international financial architecture are 

considered from the viewpoint. of the globalization processes monetary 

investigation. 

Key words: globalization, financial architecture, international 

financial architecture 

 

Додаток 9 
 

Загальні вимоги до формулювання предмету, об’єкта, мети і 
завдань плану магістерської роботи 

 

Формулювання теми магістерської роботи 
 

Вибір теми є найвідповідальнішим етапом науково-дослідної 

практики і написання магістерської роботи, бо від нього залежить 

майбутня діяльність, яка вирішально обумовлює результат 

дослідження. Практика показує, що правильно обрати тему — 

означає наполовину забезпечити успішне її виконання. 

При обранні теми основними критеріями мають бути: 

− актуальність, новизна і перспективність; 
− наявність теоретичної бази; 
− можливість виконання теми в даній установі; 
− зв'язок її з конкретними господарськими планами і 

довгостроковими програмами; 

− можливість отримання від упровадження результатів 
дослідження економічного та соціального ефекту. 

Обравши тему, магістр має усвідомити сутність пропонованої 

ідеї, її новизну й актуальність, теоретичну важливість і практичну 

доцільність. Це значно полегшує оцінку й остаточне закріплення 

обраної теми. Наукова магістерська робота повинна 

характеризуватися елементами наукової новизни. 

Для багатьох галузей наукова новизна виявляється в 

наявності вперше сформульованих і змістовно обґрунтованих 
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теоретичних положень, методичних рекомендацій, які впроваджені 

в практику і суттєво впливають на досягнення нових соціально-

економічних результатів. Новими можуть бути тільки ті положення 

дослідження, що сприяють подальшому розвитку науки або 

окремих її напрямів. Новизна історичних досліджень полягає у 

введенні до наукового обігу досі не використовуваних джерел, 

з'ясуванні генезису розвитку тієї чи іншої галузі знань, у розкритті 

закономірностей і основних шляхів розвитку певної наукової галузі. 

Кожен магістр повинен уміти визначити новизну свого 

наукового результату. 

Найтиповіші помилки, яких припускаються у цьому, такі: 

− новизна підміняється актуальністю теми, її практичною і 

теоретичною значущістю; 

− висновки до розділів мають характер констатації і є 
самоочевидними твердженнями, з якими дійсно не можна 

сперечатися; 

− немає зв'язку між отриманими раніше й новими 

результатами, тобто наступності. 

За місцем отриманих знань серед відомих наукових даних 

можна виділити три рівні новизни: 

− перетворення відомих даних, докорінна їх зміна; 
− розширення, доповнення відомих даних; 
− уточнення, конкретизація відомих даних, поширення 

відомих результатів на новий клас об'єктів, систем. 

На рівні доповнення новий результат розширює відомі 

теоретичні або практичні положення, додає до них нові елементи, 

доповнює знання в даній галузі без зміни їхньої сутності. 

Даючи оцінку практичній значущості обраної теми, слід 
знати, що ця значущість залежить від характеру конкретного 

наукового дослідження. 

Практична значущість магістерського дослідження 

методичного характеру може виявити себе: у наявності науково 

обґрунтованих і апробованих результатами експериментів методів і 

засобів удосконалення економічного або соціального розвитку 

країни. Сюди ж відносять дослідження з наукового обґрунтування 

нових і розвитку діючих систем, методів і засобів того чи іншого 

виду діяльності. 
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Форми впровадження наукових результатів методичного 

характеру: 

− пропозиції щодо вдосконалення систем соціально-

економічного, політичного, юридичного та ін. регулювання; 

− рекомендації стосовно удосконалення економічного 
механізму, управління соціальними процесами тощо; 

− нормативні та методичні документи, затверджені або 
рекомендовані для використання міністерствами, державними 

комітетами, відомствами, об'єднаннями або іншими зацікавленими 

організаціями. 

Коли передбачається, що майбутнє дослідження 

забезпечуватиме наукове обґрунтування шляхів оптимізації 

трудових і матеріальних ресурсів або виробничих процесів, тобто 

носить тільки прикладний характер, то його практична значущість 

може виявлятися у таких формах: 

− наукового обґрунтування напрямів, способів 

удосконалення умов і ефективності праці, основних виробничих і 

невиробничих фондів, матеріальних, паливно-енергетичних 

ресурсів та інших факторів соціальної й економічної діяльності 

об'єднань, відомств, організацій; 

− економічного обґрунтування заходів щодо використання 
науково-технічних досягнень у різних галузях науки та практики; 

− обґрунтування пропозицій з використання досягнень 
наукових розроблень у практичній діяльності підприємств і 

організацій; 

− розв'язання окремих проблемних питань у розробленні 
науково-дослідних тем, держбюджетних і договірних наукових 

робіт, використання результатів дослідження в реальних розробках 

проектних інститутів, проектно-конструкторських та інших орга-

нізацій. 
 

Складання плану роботи 
 

Від самого початку роботи магістрові необхідно мати план, 

хоча б попередній, такий, що буде багато разів коригуватися. Досвід 

вказує на те, що за весь період роботи можуть бути складені плани 

кількох видів. Робочий план починається з розробки теми, тобто 

задуму наукового дослідження. Можливо, що підґрунтям такого 

задуму буде лише гіпотеза, тобто припущення, викладене як на 
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основі інтуїції (передчуття), так і на попередньо розробленій версії 

(тобто на повідомленні чогось з метою попереднього пояснення). 

Навіть така постановка справи дасть змогу систематизувати й 

упорядкувати всю наступну роботу. 

Попередній робочий план тільки в основних рисах дає 

характеристику предмета дослідження, надалі такий план може і 

повинен уточнюватися, проте основне завдання, що стоїть перед 

роботою в цілому, має змінюватися якомога менше. 

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

рубрика, що складається з переліку розташованих у колонку 

рубрик, об'єднаних внутрішньою логікою дослідження даної теми. 

Такий план використовується на перших стадіях роботи, даючи 

змогу ескізно представити проблему, що досліджується, в різних 

варіантах. На основі розробки такого плану формуються 

бібліографічні списки, в процесі опрацювання літератури за яким 

план уточнюється. 

На пізніших стадіях роботи складають план-проспект, тобто 

реферативне викладення розміщених у логічному порядку питань, 

за якими надалі буде систематизуватися увесь зібраний фактичний 

матеріал. Доцільність складання плану-проспекту визначається тим, 

що шляхом систематичного включення все нових і нових даних 

його можна довести до заключної структурно-фактологічної схеми 

роботи. 

Необхідно усвідомити черговість і логічну послідовність 

запланованих робіт. При організаційній черговості завдання 

виконуються залежно від наявних можливостей, порядок їх 

виконання може змінитися за тієї умови, щоб за певний період вони 

всі були виконані. 

Логічна послідовність диктує розкриття сутності завдання. 

Доки не завершений перший розділ, не можна переходити до 

другого. Важливо навчитися знаходити в будь-якій роботі головне, 

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

дасть можливість знайти оптимальні розв'язки поставлених завдань. 

Такий методичний підхід приводить до необхідності 

врахування стратегії і тактики наукового дослідження. Це означає, 

що дослідник визначає генеральну мету роботи, формулює 

центральне завдання, виявляє всі доступні резерви для виконання 
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задуму та ідеї, обирає необхідні методи і прийоми дій, знаходить 

найзручніший час для виконання кожної операції. 

У творчому дослідженні план завжди має динамічний, 

рухливий характер і не може, не повинен сковувати розвиток ідеї та 

задуму дослідника, зберігаючи певний чіткий і визначений 

науковий напрям у роботі. 
 

Формулювання предмету та об’єкту дослідження 
 

З метою визначення предмету та об’єкту магістерської роботи 

проводиться аналіз теми дослідження за такими напрямами: 

− на відповідність результатам; 

− на відповідність паспорту спеціальності; 
−    на відповідність теми роботи назві кафедри. 
Назва повинна містити об'єкт і предмет дослідження, 

завдання, що розв'язується, а іноді й галузь використання. Серед 

найбільш розповсюджених помилок при формулюванні назви 

можна вказати на те, що назви тем нерідко перенасичені штучно 

ускладненою термінологією, носять наукоподібний характер, 

сформульовані стилістично недбало, а часом не досить грамотно. 

Занадто часто назви дисертацій починаються словами 

"Вивчення процесу...", "Дослідження деяких шляхів...", "Матеріали 

до вивчення...", "Деякі питання...", "До питання..." та ін. У них не 

віддзеркалюються достатньою мірою суть розглянутої проблеми, 

завершеність роботи, немає ясного визначення її мети і результатів. 

Слід уникати занадто довгих назв. Часом доцільно 

сформулювати назву двома реченнями: у першому подати сутність 

роботи, у другому — об'єкт використання результатів досліджень. 

Для кожної спеціальності існує так званий паспорт 

спеціальності, де зазначаються: формула спеціальності, напрями 

досліджень і галузі наук, за якими присуджується науковий ступінь. 

Аналіз полягає в тому, щоб назва роботи обов'язково відповідала за 

змістом одному з напрямів досліджень. 

Актуальність — обов'язкова вимога до будь-якої роботи. 

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

своєчасності й соціальної значущості характеризує наукову зрілість 

і професійну підготовку автора. Висвітлення актуальності — 

сутність проблемної ситуації. Чітко й однозначно визначити 

наукову проблему і таким чином сформулювати її суть буде 
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неважко, якщо магістру вдасться показати, де пролягла межа між 

знанням і незнанням з предмета дослідження. 

Проблему часто ототожнюють з питанням (тобто з 

положенням, яке також треба вирішити). Вважається, що проблема 

— це те ж питання, тільки важливіше і складніше. Це так і не так, 

оскільки специфічною рисою проблеми є те, що для її розв'язання 

необхідно вийти за рамки старого, вже досягнутого знання. 

Стосовно ж питання взагалі, то для відповіді на нього цілком 

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

Для з'ясування стану розробки обраної теми складається 

короткий огляд літератури (бібліографія), з якого можна зробити 

висновок, що дана тема ще не розкрита (розкрита лише частково, 

або не в тому аспекті) і тому вимагає подальшого розроблення. 

Якщо такий висновок не випливає логічно з огляду, то немає сенсу 

розробляти обрану тему. 

Від формулювання наукової проблеми і доведення, що та 

частина проблеми, яка є темою майбутньої праці, ще не розроблена 

і не висвітлена у спеціальній літературі, логічно перейти до 

формулювання мети дослідження, а також зазначення 

конкретних завдань, які будуть вирішуватися відповідно до 

визначеної мети. Це зазвичай роблять у формі перерахунку 

(вивчити... описати... встановити... виявити... вивести залежність... 

та ін.). Формулювати завдання необхідно якомога ретельніше, 

оскільки описання їхнього розв'язання становить зміст розділів 

праці. Це важливо також і тому, що заголовки таких розділів 

народжуються саме з формулювання завдань дослідження. 

Мета дослідження — це запланований результат. Результат 

має бути конструктивним, тобто спрямованим на вироблення 

суспільно корисного продукту з вищими, ніж було раніше, 

показниками якості або процесу її досягнення. Поставленої мети 

досягти треба обов'язково. Мета конкретизується у завданнях та 

розкривається в межах роботи у конкретних пунктах плану 

(параграфах роботи). І неодмінно перевірити, чи визначене чітко 

досягнення мети у висновках. 

Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і 

предмета дослідження. Об'єкт — це процес або явище, що 

породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет 

міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як 
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категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне 

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

дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, 

оскільки предмет дослідження визначає тему дисертаційної праці, 

яка позначається на титульному аркуші як її назва. 

Об'єкт дослідження — це та частина матеріального світу, 

яка привернула увагу дослідника, наприклад, певні економічні чи 

політичні інституції, процеси, різновид діяльності тощо. Стосовно 

об'єкта дослідження необхідно усвідомити: об'єкт дослідження 

новий (Н) чи традиційний (Т). Наприклад, діяльність державного 

службовця, трансформаційні процеси — це нові об'єкти 

дослідження, а обороноздатність країни, економіка — традиційні 

об'єкти дослідження. 

Предмет дослідження — це розглянута у роботі сторона 

об'єкта дослідження та його досліджувані якість і галузь 

використання, наприклад, певна галузь економіки, складова 

національної безпеки тощо. Щодо предмета дослідження, то тут 

також треба вирішити те саме питання: предмет дослідження є 

новим чи традиційним. Можливі такі комбінації новизни предмета 

(П) і об'єкта (О) дослідження: а) НП — НО; б) НП — ТО; в) ТП — 

НО; г) ТП – ТО. 

Для магістерських робіт випадок ТП — ТО є практично 

неприпустимим: або предмет, або об'єкт дослідження обов'язково 

має бути новим. Об'єкт дослідження, зазначений у роботі, повинен 

мати модель (моделі) у тексті й на плакатах. 
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Додаток 10 
 

Звіт про виконання плану  проходження практики 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства  

та природокористувння 

Кафедра управління транспортною інфраструктурою 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 
 

Магістрант 

________________________________________________________________ 

          (прізвище, ім’я, по батькові) 

Науковий керівник магістерської роботи 

________________________________________________________________ 

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

Керівник науково-дослідної практики 

________________________________________________________________ 

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

Об’єкт практики 

________________________________________________________________ 

                                                    (назва установи) 

 

За час практики зроблено: 

1. Вивчення нормативних документів, що регулюють питання науково-

дослідної діяльності в Україні щодо 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Огляд друкованої літератури та бібліографічних джерел з наукової 

проблеми 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Збір та обробка практичного та інформаційного матеріалу 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Формування бібліографічного списку для написання магістерської 

роботи з проблематики: 

_______________________________________________________________ 
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5. Підготовка: 

5.1. Наукової статті_______________________________________________  

________________________________________________________________ 
                                                       (назва, відмітка про друк) 

5.2. Тез на конференцію____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                   (назва, відмітка про виступ/друк) 

5.3. Рецензії на статтю_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                 (автор, назва, інформація про друк) 

5.4. Відзиву на автореферат ________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(автор, назва, інформація) 

5.5. Пропозиції до органів влади 

щодо____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Виконання індивідуального завдання на тему:_______________________ 

________________________________________________________________ 
                                                                 (назва теми) 

6.1. Підготовка реферату___________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                                        (назва) 

7. Участь у роботі: 

7.1. Конференції: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                    (назва, місце та дата проведення) 

7.2. Наукового семінару:___________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                    (назва, місце та дата проведення) 

7.3. Днів науки: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
                                                   (назва, місце та дата проведення) 

8. Участь у наукових заходах кафедри:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
                     (назва заходу, місце та дата проведення, зміст роботи) 
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До звіту додаються: 

Календарний план-графік  

Перелік нормативних документів щодо проблеми  

Бібліографічний список з обраного напряму дослідження  

Перелік інформаційного матеріалу  

Наукова стаття  

Участь у наукових конференціях  

Тези конференції  

Рецензія на наукову статтю (зі статтею)  

Відзив на автореферат (з авторефератом дисертації)  

Індивідуальне завдання (з рефератом)  

Орієнтовна назва магістерської роботи  

 

Студент __________________ Дата ____________20__ року 

 

 

Відгук 

наукового керівника практики від кафедри та оцінка виконаної 
роботи 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник практики від кафедри ___________________ 

«____» ______________2013року. 
 

Відгук 

керівника від бази практики  та оцінка виконаної роботи 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник практики від кафедри ___________________ 

«____» ______________2013року. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


