
 
 

Перелік питань до заліку з дисципліни «Планування наукових 

досліджень, методика підготовки та захисту магістерської 

роботи» 
 

 

1. Визначте предмет навчального курсу «Планування наукових досліджень, 

методика підготовки та захисту магістерської роботи». 
 
2. Розкрийте зміст таких понять, як наука, наукова діяльність, наукові 

дослідження, планування.  
3. Визначте концептуальні підходи до планування.  
4. Перелічите основні елементи механізму планування наукових досліджень.  
5. Визначте суб'єкти планування наукових досліджень.  
6. Схарактеризуйте вищий навчальний заклад (ВНЗ) як суб’єкт планування 

наукових досліджень.  
7. Визначте складові планування наукових досліджень у ВНЗ.  
8. Перелічте основні суб’єкти науково-дослідного процесу ВНЗ.  
9. Визначте місце та роль студентської наукової роботи у системі наукових 

досліджень ВНЗ.  
10. Схарактеризуйте магістерську роботу.  
11. Визначте роль навчальної дисципліни «Планування наукових досліджень, 

методика підготовки та захисту магістерської роботи» в підготовці 

кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня вищої освіти магістр. 
 
12. Яким є мета та завдання навчальної дисципліни «Планування наукових 

досліджень, методика підготовки та захисту магістерської роботи»?  
13. Розкрийте структурний, змістовний та навчально-дидактичний компоненти 

системи навчальної дисципліни.  
14. Дайте визначення поняття «календарний план роботи».  
15. Визначте основні етапи календарного плану підготовки магістерської 

роботи. 
 
16. Схарактеризуйте такий етап календарного плану, як «вибір теми та її 

затвердження».  
17. Схарактеризуйте такий етап календарного плану, як «підбір літератури та 

складання бібліографії».  
18. Які є методичні особливості вивчення різних літературних джерел?  
19. Схарактеризуйте засоби фіксації джерельної інформації.  
20. Розкрийте зміст поняття «плагіат» та визначте наслідки використання 

плагіату при підготовці магістерської роботи. 
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21. Дайте дефініцію «змістовного плану підготовки магістерської роботи» та 

визначте його види.  
22. Що являє собою «робочий план» магістерської роботи?  
23. Що являє собою «план-рубрикатор» магістерської роботи?  
24. Що являє собою план-проспект підготовки магістерської роботи?  
25. Визначте основні структурні елементи змістовного плану вступу.  
26. Розкрийте змістовні особливості обґрунтування актуальності теми 

магістерської роботи та методичні підходи до його викладення. 
 
27. Розкрийте змістовні особливості визначення мети та завдань магістерського 

дослідження.  
28. Розкрийте методичні особливості визначення методологічної бази 

магістерського дослідження. 
 
29. Розкрийте методичні підходи щодо обґрунтування наукової новизни 

магістерської роботи.  
30. Схарактеризуйте такий компонент вступу як «практичне значення 

одержаних наукових результатів».  
31. Визначте форми апробації результатів магістерського дослідження.  
32. Визначте необхідні компоненти характеристики структури кваліфікаційної 

наукової роботи. 
 
33. Розкрийте змістовні особливості першого розділу магістерської роботи та 

методичні підходи його підготовки. 
 
34. Визначте та схарактеризуйте методичні прийоми викладу наукового 

матеріалу в розділах основної частини.  
35. Визначте та схарактеризуйте вимоги до наукового тексту.  
36. Визначте та схарактеризуйте методичні правила узагальнення матеріалу та 

складання висновків. 
 
37. Визначте та схарактеризуйте вимоги до форматування тексту магістерської 

роботи. 
 
38. Визначте порядок встановлення «формату» сторінки та нумерацію сторінок, 

«шрифту та його розміру (кеглю)», їх параметри. 
 
39. Визначте, що таке «міжрядковий інтервал» і який має бути в магістерській 

роботі «міжрядковий інтервал» між структурними елементами її тексту.   
40. Визначте правила та параметри оформлення заголовків розділів, підрозділів 

пунктів та підпунктів та покажіть особливості їх розташування в тексті.  
41. Визначте способи цитування джерела та схарактеризуйте їх.  
42. Визначте правила оформлення посилань.  
43. Схарактеризуйте правила оформлення таблиць.  
44. Схарактеризуйте правила оформлення ілюстрацій (малюнків, діаграм інших 

наочних матеріалів). 
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45. Визначте способи оформлення списку використаних джерел.   
46. Визначте основні правила бібліографічного опису літератури.  
47. Визначте методичні особливості оформлення додатків.  
48. Визначте ознаки наукової мови та схарактеризуйте їх.  
49. Визначте характерні риси наукового тексту.  
50. Визначте спеціальні функціонально-синтаксичні засоби логічного зв’язку в 

науковій мові та наведіть приклади.  
51. Визначте стилістичні особливості української наукової мови.  
52. «Русизми» в українському науковому тексті та шляхи їх подолання.  
53. Схарактеризуйте загальноприйняті скорочення в науковому тексті.  
54. Схарактеризуйте цифрові та словесно-цифрові скорочення в науковому 

тексті. 
 
55. Перелічите основні запитання, на які треба відповісти при верифікації 

магістерської роботи.  
56. Розкрийте зміст попереднього захисту роботи на кафедрі.  
57. Розкрийте призначення та зміст відгуку наукового керівника.   
58. Схарактеризуйте порядок проходження магістерської роботи 

«нормоконтроля».  
59. Схарактеризуйте призначення та зміст рецензування.  
60. Схарактеризуйте процедуру публічного захисту магістерської роботи.  
61. Схарактеризуйте порядок оцінювання магістерської роботи 

кваліфікаційною екзаменаційною комісією.  
62. Схарактеризуйте критерії оцінювання магістерської роботи. 


