
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 

ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Кваліфікаційна магістерська робота – це форма державної атестації 

випускників, яка оцінюється як за комплексний державний іспит. 

1.2. Кваліфікаційна магістерська робота – це кваліфікаційне самостійне наукове 

дослідження, що виконує студент на завершальному етапі навчання в 

університеті з використанням набутих теоретичних знань і практичних навичок 

та служить критерієм оцінки рівня підготовки випускника відповідно до вимог 

Державного освітнього стандарту. 

1.3. Студентам, які успішно склали державні іспити, а також захистили 

кваліфікаційну магістерську роботу рішенням Державної екзаменаційної комісії 

видається диплом установленого зразка про отримання вищої освіти та 

присвоєння професійної кваліфікації відповідно до навчального плану 

спеціальності. 

1.4. Виконання кваліфікаційної магістерської роботи та її захист перед 

Державною екзаменаційною комісією є перевіркою підготовки фахівця до 

самостійної діяльності з обраної спеціальності, його здібностей самостійно 

аналізувати стан проблем у певній галузі, розробляти необхідні пропозиції. 

1.5. Кваліфікаційна магістерська робота повинна: 
• свідчити про те, що студент оволодів усім комплексом теоретичних знань, 

умінь та практичних навичок за обраною спеціальністю, набутих ним 

протягом періоду навчання; 
• містити результати проведених експериментальних досліджень та їх 

теоретичне обґрунтування; 
• узагальнювати отримані результати проведених досліджень і формулювати 

аргументовані висновки; 
• мати належне оформлення та необхідні супровідні документи; 
• бути виконаною і поданою на кафедру та до ДЕК в термін, передбачений 

графіком навчального процесу. 

1.6. Відгук (Додаток С) – оцінка керівником рівня підготовки кваліфікаційної 

магістерської роботи, що включає себе обґрунтування актуальності теми, 

логічності і структури викладення матеріалу, якості огляду і аналізу літератури, 



коректності цитувань і посилань на наведені в тексті цитати інших авторів, 

коректності і обґрунтованості вибору методів дослідження, якості емпіричного 

матеріалу, ретельності обробки експериментальних даних, коректності 

формулювання власних висновків, відповідності висновків меті та завданням, 

якості оформлення кваліфікаційної магістерської роботи, апробацію результатів 

дослідження. 

1.7. Рецензія (Додаток D) – це критичний відгук на кваліфікаційну магістерську 

роботу студента, що надається висококваліфікованими спеціалістами виробничих 

і наукових організацій, працівниками і викладачами вищих навчальних закладів 

та містить оцінку кваліфікаційної магістерської роботи. 

1.8. Кваліфікаційна магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту 

та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить 

матеріалів конкретного дослідження теми, обґрунтованих висновків та 

пропозицій, а також не має рецензії, до захисту не допускається. 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

2.1. Ознайомлення студентів з основними вимогами, що пред’являються до 

виконання кваліфікаційної магістерської роботи. 

2.2. Вибір теми кваліфікаційної магістерської роботи та призначення керівника 

кваліфікаційної магістерської роботи здійснюється з урахуванням побажань 

студента та закріплюється службовою запискою (Додаток H) від завідувача 

кафедри на ім’я декана факультету, на основі чого створюється наказ про 

затвердження теми кваліфікаційної магістерської роботи та прикріпленого 

наукового керівника. 

2.3. Обробка літературних джерел, вивчення теоретичних і практичних матеріалів 

з обраної теми. 

2.4. Розробка плану кваліфікаційної магістерської роботи із зазначенням строків 

написання розділів та їх обсягів. Заповнення бланка «Завдання до кваліфікаційної 

магістерської роботи» (Додаток A) та його затвердження на засіданні кафедри. 



2.5. Збір матеріалів, складання бібліографії, аналіз та узагальнення зібраного 

матеріалу. 

2.6. Викладення проаналізованого та систематизованого матеріалу відповідно до 

плану, затвердженого у завданні на виконання кваліфікаційної магістерської 

роботи. 

2.7. Проведення експерименту чи анкетування, виконання розрахунків, у тому 

числі із застосуванням комп’ютерної обробки. 

2.8. Формулювання висновків. 

2.9. Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи до захисту: презентація, 

роздатковий матеріал, текст доповіді. 

2.10. Рецензування (Додаток D) кваліфікаційної магістерської роботи та 

оформлення відгуку (Додаток С)  наукового керівника. 

2.11. Представлення кваліфікаційної магістерської роботи на кафедру для 

попереднього розгляду. 

2.12. Представлення кваліфікаційної магістерської роботи в ДЕК. 

2.13. Захист кваліфікаційної магістерської роботи. 

Виконання кваліфікаційної магістерської роботи організується відповідно 

до графіка затвердженого деканатом. 

3. КЕРІВНИЦТВО КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ МАГІСТЕРСЬКИМИ 

РОБОТАМИ 

3.1. Керівниками кваліфікаційних магістерських робіт призначаються професори, 

доценти, а також інші викладачі університету, які мають науковий ступінь. До 

керівництва кваліфікаційними магістерськими роботами можуть також 

допускатися співробітники науково-дослідних структурних підрозділів, а також 

висококваліфіковані фахівці підприємств (організацій), які мають науковий 

ступінь. Керівники затверджуються наказом на основі службової записки 

кафедри (Додаток Н). 

3.2. Студентів-дипломників забезпечують методичними рекомендаціями з 

виконання кваліфікаційної магістерської роботи. 



3.3. У встановлений термін студент звітує перед керівником і завідувачем та 

членами кафедри, фахівцями з поданої тематики, які фіксують ступінь готовності 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

3.4. Кваліфікаційну магістерську роботу студент виконує в університеті, а в 

окремих випадках, за згодою керівника, на базі підприємств, у наукових 

інститутах та в інших організаціях. 

3.5. Обов’язки наукового керівника кваліфікаційної магістерської роботи: 
• надавати допомогу при виборі теми кваліфікаційної магістерської роботи, її 

остаточного формулювання та меж розкриття; 
• надавати індивідуальне завдання та план щодо виконання кваліфікаційної 

магістерської роботи (див. Додаток А). 
• рекомендувати спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела 

за обраною темою кваліфікаційної магістерської роботи; 
• регулярно консультувати студента з питань виконання кваліфікаційної 

магістерської роботи, при необхідності організовувати консультації інших 

фахівців; 
• контролювати дотримання календарного плану, якість та самостійність 

виконання роботи, інформувати завідувача кафедри про хід підготовки 

роботи до захисту; 
• організувати студента для апробації (стаття до збірки «Молоді фахівці – 

майбутнє науки (вимоги див. Додаток В) та/або доповідь на однойменній 

конференції); 
• давати відгук (бланк – Додаток С) на кваліфікаційну магістерську роботу та 

сприяти в отриманні рецензії (Додаток D) на неї. 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА 

4.1. До написання кваліфікаційної магістерської роботи допускаються студенти, 

які виконали усі вимоги навчального плану. 

4.2. Студент має право вибору теми кваліфікаційної магістерської роботи в 

переліку, затвердженому кафедрою. 



4.3. Тема кваліфікаційної магістерської роботи закріплюється за студентом на 

підставі його особистого вибору. 

4.4. Студент зобов’язаний дотримуватись графіка, звітувати в передбачені строки 

перед керівником про хід роботи, отримувати необхідні консультації з теми. 

4.5. Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, 

розрахунків та якість оформлення, а також оригінальність роботи несе студент – 

автор роботи разом з його керівником (що підтверджують підписи на титульній 

сторінці кваліфікаційної магістерської роботи). 

4.6. Студент-дипломник повинен написати та оформити текст кваліфікаційної 

магістерської роботи згідно вимог та у встановлений термін. 

4.7. Дипломник зобов'язаний своєчасно подавати кваліфікаційну магістерську 

роботу на кафедру для попереднього розгляду, отримати необхідні рецензії та 

відгук керівника, а також пройти перевірку на оригінальність роботи. 

4.8. Кваліфікаційні магістерські роботи подаються студентами на випускаючу 

кафедру не пізніше, ніж за місяць до дня захисту у державній комісії для 

перевірки роботи системою антиплагіату. 

5. ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

5.1. Кваліфікаційна магістерська робота друкується односторонньо на папері 

формату А4 (297х210 мм). Параметри сторінки: верхнє і нижнє поля – 2 см; ліве 

поле – 3 см; праве поле – 1,0 см. Шрифт - Times New Roman, кегль – 14, інтервал 

– 1,5. У тексті виділяють абзаци – відступи вправо (1,25 см) на початковому 

рядку кожної частини тексту. Правки, редагування, оформлення текстів студент 

виконує, дотримуючись загальноприйнятих вимог до оформлення. 

5.2. Cтруктура кваліфікаційної магістерської роботи 

Структура кваліфікаційної магістерської роботи – це чітко регламентована 

послідовність розміщення її основних частин довідково-супровідного і 

змістового характеру. Вона відображає зовнішнє розміщення і внутрішній 

логічний зв’язок наукового дослідження і свідчить про рівень її загальної 

методологічної підготовки. 



Отже, кваліфікаційна магістерська робота, з урахуванням порядку 

розміщення, повинна складатися з таких структурних компонентів: 
• титульний аркуш (додаток Е); 
• завдання на виконання кваліфікаційної магістерської роботи (додаток А); 
• зміст; 
• перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (якщо 

такі є); 
• вступ повинен мати наступні складові: 

☞ Стан дослідженості проблеми та її актуальність. 

☞ Об’єкт дослідження. 

☞ Предмет дослідження. 

☞ Мета дослідження. 

☞ Завдання дослідження. 

☞ Матеріал дослідження. 

☞ Методи, що застосовувались для проведення дослідження. 

☞ Наукова новизна дослідження. 

☞ Практичне значення дослідження. 

☞ Структура та обсяг роботи. 

☞ Апробація основних положень та висновків роботи та публікації (є 

обов’язковим для кваліфікаційної магістерської). 
• основна частина: 

☞ огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень; 

☞ характеристика умов і основних методів досліджень; 

☞ експериментальна частина; 

☞ відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні 

дослідження; 

☞ аналіз і узагальнення результатів досліджень; 
• висновки; 
• списки джерел бібліографічного, довідкового, ілюстративного матеріалу; 
• додатки (при необхідності). 



ТИТУЛЬНА СТОРІНКА 

Титульний аркуш є першою сторінкою кваліфікаційної магістерської 

роботи. Він заповнюється за чітко визначеними правилами і повинен містити такі 

позиції:  
o назва вищого навчального закладу; 
o назва кафедри, на якій виконувалася кваліфікаційна магістерська робота; 
o прізвище, ім’я, по батькові дипломника (у називному відмінку); назва 

кваліфікаційної магістерської роботи; вид викладу наукового матеріалу – 

кваліфікаційна магістерська робота; назва спеціальності; 
o прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового 

керівника; 
o місце виконання і рік написання роботи. 

Тема кваліфікаційної магістерської роботи повинна бути по можливості 

стислою, точною і відповідати її основному змісту (ДОДАТОК А). 

Правила оформлення кваліфікаційної магістерської роботи 

Оформлення кваліфікаційної магістерської роботи – важлива частина 

наукового дослідження. Зміст і форма кваліфікаційної магістерської роботи 

нерозривно зв’язані між собою, і повинні складати єдине гармонійне ціле. 

Вимоги до змісту й оформлення науково-дослідницьких робіт 

кваліфікаційного характеру дуже високі. 

Після завершення літературного оформлення кваліфікаційної магістерської 

роботи й остаточної підготовки чорнового варіанта переходять до її друку. Робота 

повинна містити 40-60 сторінок основного тексту 

Першою сторінкою кваліфікаційної магістерської роботи є титульний 

аркуш, який включають загальну нумерацію сторінок. Номер сторінки на 

титульному аркуші не ставиться. На всіх подальших сторінках роботи номер 

необхідно розміщувати у правому верхньому куті без крапки в кінці. 

Сторінки, розділи, підрозділи, таблиці, рисунки, малюнки слід нумерувати 

арабськими цифрами без знака номера (№). 



Рубрикація тексту основної частини кваліфікаційної магістерської роботи. 

Разом із розділами як видом рубрикації тексту, основний матеріал дослідження 

ділиться на параграфи, пункти, підпункти, абзаци. Рубрикація тексту при 

виконанні кваліфікаційної магістерської роботи повинна бути спрямована на 

більш легке і зрозуміле сприйняття матеріалу дослідження, і тому всі частини 

рубрики повинні бути логічно підпорядкованими: назви параграфів повинні 

співвідноситися між собою і підпорядковані основній думці змісту параграфа. 

Усі наведені у тексті кваліфікаційної магістерської роботи заголовки і 

підзаголовки повинні стисло передавати зміст рубрики, заголовок повинен 

складатися із ключових слів (тобто тих, що мають основне смислове 

навантаження). Заголовки не повинні містити скорочених слів та абревіатур. 

Заголовки структурних частин роботи друкують великими жирними 

літерами симетрично до тексту (вирівнювання по центру), без номера: “ЗМІСТ”, 

“ВСТУП ” , “РОЗД ІЛ ” , “ВИСНОВКИ ” , “СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

БІБЛІОГРАФІЧНОГО / ДОВІДКОВОГО / ІЛЮСТРАТИВНОГО 

МАТЕРІАЛУ”, “ДОДАТКИ”. Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”, 

наприклад, “РОЗДІЛ І”, а назва РОЗДІЛУ пишеться з нового рядка по центру. 

Після номера і розділу крапка не ставиться. 

Кожна структурна частина кваліфікаційної магістерської роботи повинна 

починатися з нової сторінки.  

Оформлення рисунків і таблиць. Рисунки, таблиці, схеми можуть бути 

вставлені у текст, а можуть бути розміщені на окремих аркушах. Зазвичай на 

окрему сторінку рекомендують виносити широкі рисунки або таблиці, орієнтація 

яких не збігається з орієнтацією основних сторінок. Сторінки з рисунками і 

таблицями нумеруються як звичайні. 

Не рекомендується виносити ілюстративний матеріал на кінець роботи. 

Навіть якщо таблиця, рисунок, схема винесені на окрему сторінку, вони повинні 

бути поряд із першою згадкою про них. 

Кожний рисунок, малюнок, схема чи таблиця повинні бути пронумеровані і 

підписані. Нумерація ілюстративного матеріалу може бути наскрізною або за 

розділами. 



Номер ілюстрації і назву розміщують відразу після неї, крапка в кінці не 

ставиться. Посилання на ілюстрацію необхідно подавати в підбір до основного 

тексту і не виділяти окремим реченням. 

Напис “Таблиця” та її номер розміщують у правому верхньому куті, над 

заголовком таблиці.  

Кваліфікаційну магістерську роботу необхідно подавати у зброшурованому 

вигляді. 

6. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

6.1. Під час захисту кваліфікаційної магістерської роботи випускник отримує 

оцінку за комплекс дисциплін практично-орієнтованого іспиту, що виноситься на 

державну атестацію (Додаток G). 

6.2. Робота (з підписами, відгуком керівника (Додаток С) і рецензією (Додаток D), 

заявою студента на перевірку оригінальності роботи (Додаток F) подається на 

кафедру, рекомендується до захисту завідувачем кафедри. 

6.3. Кваліфікаційна магістерська робота подається в секретаріат ДЕК в 1 

примірнику, який після захисту передається на кафедру. 

6.4. Електронна версія кваліфікаційної магістерської роботи має бути ідентичною 

паперовій для перевірки оригінальності роботи. 

6.5. Захист кваліфікаційних магістерських робіт проводиться на відкритому 

засіданні ДЕК за участю не менше половини членів комісії при обов’язковій 

присутності голови комісії. 

6.6. Робота державних комісій проводиться у терміни, передбачені графіком 

навчального процесу. Розклад засідань державної комісії, узгоджений з головою 

комісії. 

6.7. На одному засіданні ДЕК можна планувати захист кваліфікаційних 

магістерських робіт (не більше 12). Тривалість захисту кваліфікаційної 

магістерської роботи встановлюється в межах 20 – 30 хвилин. 

6.8. Процедура захисту включає: 
• – доповідь студента про зміст роботи; 
• – запитання до студента; 



• – відповіді студента на запитання членів ДЕК; 
• – обговорення кваліфікаційної магістерської роботи членами ДЕК; 
• – рішення комісії про оцінку роботи. 

6.10. Результати захисту кваліфікаційної магістерської роботи оцінюються у 

балах, які відповідно конвертуються у оцінки за шкалою ЕСТS та 4-бальною 

(традиційною): 

6.11. Рішення державної комісії про оцінювання рівня підготовки студентів, 

також про присвоєння студентам-випускникам кваліфікації та видачу їм 

державних документів про вищу освіту приймається державною комісією на 

закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів 

членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос 

голови ДЕК є вирішальним. 

6.12. Результати захисту кваліфікаційної магістерської робіт оголошуються в день 

їх проведення після оформлення протоколу засідання державної комісії. 

6.13. Студент, який не захистив кваліфікаційну магістерську роботу або не 

з’явився на захист без поважних причин, відраховується з вищого навчального 

закладу. 

6.14. Якщо захист кваліфікаційної магістерської роботи визнається 

незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент представити до повторного 

захисту ту ж роботу з відповідною доробкою, що визначає комісія, або повинен 

розробити нову тему, яка пропонується випусковою кафедрою. 

6.15. Повторний захист дозволяється тільки під час наступної державної 

атестації. 

6.16. Усі засідання Державної екзаменаційної комісії протоколюються, вносяться 

оцінки, одержані при захисті кваліфікаційної магістерської роботи, особливі 

думки і зауваження членів комісії, вказуються кваліфікація та державний 

Національна 
шкала

Рейтингова оцінка, 
бали

5 – відмінно 90 – 100

4 – добре 70– 89

3 – задовільно 50 – 69

0
– 
незадовільно 0 – 49



документ (з відзнакою чи без відзнаки), що видається студенту-випускнику. 

Протокол підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у 

засіданні. 

6.17. Після закінчення роботи Державної комісії голова комісії складає звіт, у 

якому надається аналіз рівня підготовки випускників зі спеціальності, якість 

виконання кваліфікаційних магістерських робіт, відповідність тематики та змісту 

робіт сучасним вимогам, характеристика знань студентів, виявлених під час 

захисту, недоліки у підготовці з окремих дисциплін (питань), висловлюються 

рекомендації щодо поліпшення навчального процесу. 

6.18. Загальні підсумки роботи Державних комісій зі спеціальностей 

університету обговорюються на засіданні Вченої ради університету. 



Додаток А 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

Факультет: іноземних мов 
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Спеціальність: 035 філологія 
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Завідувач кафедри 

_________    __Птушка А.С.__ 
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“____” ____________2022 року 
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НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ (ПРОЕКТ) 

_________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові студента) 

1. Тема роботи__ _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

керівник роботи________________________________________________________________, 
( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом по університету від “___”__________2022 року №___ 

2. Строк подання студентом роботи__________________________________ 

3. Перелік питань, які потрібно розробити  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



4. План роботи 

5.Дата видачі завдання__________________________________________________ 

Студент  _____________  _____________________ 
підпис          ініціали, прізвище 

Керівник роботи _____________   _____________________ 
 підпис          ініціали, прізвище 

№ 
з/п

Назви етапів роботи



Додаток В 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені В. Н. КАРАЗІНА 

Факультет іноземних мов 

Кафедра методики та практики викладання іноземної мови 

В И М О Г И 

до статті за результатами кваліфікаційної магістерської  

та курсової роботи 

2022-2023 н. р. 

1. Стаття є звітом про виконане дослідження, процедуру його проведення, 

одержані результати та висновки. Завданням автора є у максимально стислій 

формі довести ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ВИБОРУ ТЕМИ, МАТЕРІАЛУ ТА 

МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ, достовірність одержаних результатів та 

закономірність сформульованих висновків. 

Завдання керівника – перевірити статтю на плагіат за допомогою 

інтернет-ресурсу, вказати отриману кількість відсотків унікальності тексту 

на кожній сторінці та засвідчити рекомендацію до друку своїм підписом.  

2. Назва повинна бути, по можливості, короткою, відповідати змісту статті 

та суті вирішеної проблеми. Слід уникати ускладненої термінології 

псевдонаукового характеру типу “Дослідження питання…”, “Дослідження деяких 

шляхів…”, “До питання про…” і т. ін., які не показують суті вирішеної проблеми. 

3. При написанні статті автор повинен обов’язково посилатися на авторів і 

джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. 

4. У статті необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і 

результати дослідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, 

тавтології. Стаття повинна бути написана науковим стилем з використанням 

загальновживаної (у відповідній галузі) термінології. Не слід вживати звороти та 

розмовну лексику або наукові жаргонізми, які характерні для неформального 

спілкування. Таким чином, мова статті повинна бути точною (дотримання мовних 

норм), ясною (доступність) і стислою (відсутність зайвих слів, повторів та 

надмірної деталізації). 

5. Стаття повинна мати таку структуру: приблизні обсяги структури 

приводяться, виходячи із загального обсягу статті – 5–7 сторінок, набраних 



шрифтом Times New Roman, кегль – 15, інтервал – 1,0 (не додавати інтервал 

між абзацами одного стилю); усі береги – 2 см, верхній – 1 см, абзацний виступ 

– 1,25 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-)). 

5.1. ВСТУП – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими практичними завданнями (5–7 рядків). 

5.2. ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ – останні дослідження і публікації, на які 

спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, яким 

присвячується дана стаття, обґрунтування актуальності обраної теми (близько 5-7 

рядків). 

5.3. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ – формулювання мети і завдань статті ––– 

мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних 

досліджень (5–8 рядків). 

 5.4. ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ – залежно від галузі науки, 

тут слід викласти дані про: (1) інформантів чи піддослідних (якщо вони 

використались у конкретному дослідженні) – їх кількість, вік, стать, рівень освіти 

і т. ін.; (2) матеріал дослідження з обґрунтуванням його вибору; (3) методи 

дослідження з обґрунтуванням їх вибору; (4) процедура дослідження, тобто опис 

змісту кожного стану дослідження (за необхідності); (5) результати 

дослідження, звичайно у вигляді таблиць, графіків і т. ін.; (6) інтерпретація 

результатів дослідження, тобто пояснення, на що саме слід звернути увагу у 

одержаних результатах і чому (4-5 сторінок); (7) практичне значення матеріалу. 

5.5. ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ – виконують роль закінчення, 

обумовленого логікою викладу матеріалу у розділі 5.4. та їх співвідношення із 

загальною метою і конкретними завданнями, сформульованими у розділі 5.3. 

Висновки повинні бути обґрунтованими і безпосередньо випливати з матеріалу, 

викладеного у статті. 

5.6.ПЕРСПЕКТИВИ – зазначити можливі напрямки подальших розвідок у 

цій галузі. 

5.7.У статті повинні бути розкриті такі компоненти:  

стан дослідженості проблеми та її актуальність,  

об’єкт дослідження,  

предмет дослідження,  



мета дослідження,  

матеріал дослідження,  

методи, що застосовувались для проведення дослідження,  

наукова новизна дослідження,  

практичне значення дослідження, перспективи подальшого дослідження 

(усі назви компонентів підкреслюються, але НЕ 

виділяються жирним шрифтом). 

6. УДК отримати у Центральній науковій бібліотеці Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, аудиторія 7_48. 

7. Анотації на трьох мовах - 12 кегль через 1 інтервал (не повинні 

повторювати повністю назву статті); кожна наступна анотація 

(крім української) починається з ПІБ автора та теми 

роботи відповідною мовою 

 ключові слова (4-8) в алфавітному порядку ніяк не виділяються, просто з 

нової строки:  

Зразок оформлення: 

УДК 811.111: 165. 194:305-055.2 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ОБРАЗА ЖІНКИ 

ЯК ВИРАЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 

Рустамова Е. Х. кизи (Харків) 

Науковий керівник: ст. викл. Воробйова І. М. 

Ця стаття присвячена національно-культурній специфіці образа жінки як вираження англійської 
ментальності. У статті докладно розглянуто терміни «концепт» та «лінгвокультурний концепт». 
Детально проаналізована національно-культурна специфіка образа жінки як вираження англійської 
ментальності. Дослідження показує, що одним з головних критеріїв оцінки жінки в мові є зовнішня 
привабливість, для англо-американської культури – це те, що подобається самому суб`єктові мовлення. 

Ключові слова: жінка, зовнішність, концепт, краса, лінгвокультурний концепт, ментальність. 
Рустамова Э. Х. кизи. Национально-культурная специфика образа женщины как выражение 

английской ментальности. Данная статья посвящена национально-культурной специфике образа 
женщины как выражение английской ментальности. В статье подробно рассмотрены термины 



«концепт» и «лингвокультурный концепт». Детально проанализирована национально-культурная 
специфика образа женщины как выражение английской ментальности. Исследование показывает, что 
одним из главных критериев оценки женщины в речи является внешняя привлекательность, для англо-
американской культуры – это то, что нравится самому субъекту речи. 

Ключевые слова: женщина, внешность, концепт, красота, лингвокультурный концепт, 
ментальность. 

Rustamova E. H. The national-cultural peculiarity of  the woman’s image as an expression of English 
mentality. The article is divoted to the national-cultural peculiarity of the woman’s image as an expression of 
English mentality. The article examined in detail the terms «concept» and «lingvocultural concept». The 
national-cultural peculiarity of the woman’s image as an expression of English mentality is analysed in detail. 
The research shows that one of the main criteria of estimation of woman in speech is an external attractiveness, 
for the English-American culture it is that what likes to the subject of speech. 

Keywords: woman, appearance, concept, beauty, lingvocultural concept, mentality. 
(пропуск) 
Текст статті (кегель 15, інтервал 1.0) 

(без пропуску)ЛІТЕРАТУРА: (друкується жирним 14 шрифтом звичайними літерами без 

відступу від лівого поля). Нижче в підбір до тексту подається занумерований перелік 

цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із 

дотримання стандартів, кегель 12, інтервал 1.0 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Залялеева А. Р. Сопоставительный анализ английских и русских пословиц и поговорок с 
компонентами мужчина и женщина. Вестник Казанского государственного университета. 2001. Вып. 
5. С. 105–107. 2. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. 476 с. 3. 
Кувшинова Ю., Шестеркина Н. В. Модели представления концепта «женщина» в русском и немецком 
языках: на примере фразеологизмов. Саранск, 2009. 184 с. 4. Пименова В. М. Душа и духовные 
особенности концептуализации. Киев, 2004. 380 с. 5. Попова З. Д., Стернин И. А. Язык как 
национальная картина мира. Воронеж, 2000. 59 с. 6. Слышкин Г. Г. Гендерная концептосфера 
современного русского анекдота // Гендер как интрига познания (гендерные исследования в 
лингвистике и теории коммуникации). Москва, 2002. 79 с. 7. Swales J. Genre analysis: English in academic 
and researching settings. Cambridge, 1998. 260 p. 8. Swales J. Genre analysis: English in academic and 
researching settings. Cambridge, 1998. 260 p. 
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9. The Oxford English Dictionary. Oxford, 1961. 196 p. 



Додаток С 
ВІДГУК 

на кваліфікаційну магістерську роботу на тему  

(ПІпБ повністю)  
кафедри: методики та практики викладання іноземної мови  

факультету іноземних мов  
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

студента/студентки IІ курсу магістратури (групи _________)

№ Критерій

Мак
с. к-
ть 
балі
в

Отри-
мано 
балів

Зміст роботи

1 Актуальність,  об’єкт та предмет  дослідження  
(актуальність,  об’єкт та предмет чітко сформульовано та достатньо обґрунтовано – 
нараховується 1 бал; актуальність,  об’єкт та предмет не визначено або обґрунтовано 
недостатньо – 0 балів)

1

2 Мета, завдання та матеріали дослідження 
(мету досягнуто і завдання реалізовано у повному обсязі, матеріали сучасні / 
відповідають темі – нараховується 1 бал; мету не досягнуто і завдання не 
реалізовано,  матеріали не сучасні / не відповідають темі – 0 балів)

1

3 Практичне значення отриманих результатів  
(належним чином обґрунтовані – нараховується 1 бал;  наявні, але обґрунтовані 
недостатньо або  відсутні – 0 балів)

1

4 Теоретична частина роботи 
(залежно від ступеня висвітлення розробленості проблеми і викладення теоретичних 
засад дослідження та відповідності викладеного темі роботи нараховується від 1 до 2 
балів)

2

5 Практична частина роботи 
(залежно від ступеня обґрунтованості та достовірності  отриманих результатів та 
доцільності методів і їх застосування нараховується від 1 до 2 балів)

2

6 Анотація  
(анотація відповідає змісту роботи – нараховується 1 бал; не відповідає змісту роботи 
– 0 балів)

1

Організація роботи

7 Узгодженість назви, мети і завдань роботи з висновками 
 (узгоджені між собою – нараховується 1 бал; не узгоджені – 0 балів) 1

8 Узгодженість практичної частини з теоретичною 
(узгоджені між собою – нараховується 1 бал; не узгоджені – 0 балів) 1



Інше_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Висновок: робота може бути рекомендована до захисту/не рекомендована до 
захисту. 

Науковий керівник: __________________________  ______________ 
(ПІпБ, ступінь, звання) (підпис) 

Дата: «____» __________  2022 р.  

9 Обсяг  текстової частини роботи: 40-60 стор. (2-3 авторських аркуша (1 
авторський аркуш = 40 000 друкованих знаків)).  
До обсягу текстової частини роботи не входять титульний лист, список 
бібліографічних джерел, словників та довідників, список джерел 
ілюстративного матеріалу, додатки, анотація

1

10 Бібліографія: 
- оформлення відповідно до чинних вимог (1 бал) □ 
- не менше 50 джерел, включаючи наявність фундаментальних 
праць та праць викладачів університету/факультету (1 бал) □ 

- наявність 1/3 джерел іноземними мовами (1 бал) □ 
- наявність праць, опублікованих протягом останніх 5 років (1 
бал) □

4

Презентація роботи 

11 Мова і стиль: 
- текстової частини роботи та анотація □ 1

12 Поліграфічне оформлення 
(оформлення роботи у відповідності до вимог (допускаються незначні порушення) 
нараховується 1 бал; у разі порушення вимог до оформлення роботи бал не 
нараховується)

1

Самостійність виконання

13 Самостійність виконання (пошук бібліографічних матеріалів, 
формування масиву емпіричного матеріалу та його опрацювання,  
написання та оформлення тексту роботи та бібліографічного списку)  
(за самостійно виконану роботу нараховується 2 бали; бали можуть відніматися 
залежно від міри залучення керівника до пошуку та аналізу матеріалу, редагування, 
виправлення помилок, оформлення тощо)

2

Своєчасність подання

14 Своєчасність  подання  
(систематичність роботи виконавця, своєчасність виконання отриманих завдань, 
відвідування консультацій керівника, виконання плану роботи) (за своєчасне 
виконану роботу нараховується 1 бал; за несистематичність роботи – бали не 
нараховуються)

1

Загальна кількість балів 20



Додаток D 
РЕЦЕНЗІЯ 

на кваліфікаційну магістерську роботу на тему  

(ПІпБ повністю)  

кафедри: методики та практики викладання іноземної мови 
факультету іноземних мов  

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

студента/студентки IІ курсу магістратури (групи ________)

№ Критерій

Мак
с. к-
ть 
балі
в

Отри-
мано 
балів

Зміст роботи

1 Актуальність дослідження,  об’єкт та предмет дослідження  
(актуальність, об’єкт та предмет чітко сформульовані та достатньо обґрунтовані – 
нараховується 1 бал; актуальність, об’єкт та предмет не визначені або обґрунтовані 
недостатньо – 0 балів)

1

2 Мета, завдання та матеріали дослідження 
(мету досягнуто і завдання реалізовано у повному обсязі, матеріали сучасні / 
відповідають темі – нараховується 1 бал; мету не досягнуто і завдання не реалізовано,  
матеріали не сучасні / не відповідають темі – 0 балів)

1

3 Практичне значення отриманих результатів та анотація 
(практичне значення отриманих результатів належним чином обґрунтовано, а 
анотація відповідає змісту роботи – нараховується 1 бал; практичне значення 
отриманих результатів обґрунтовано недостатньо або відсутне, а анотація не 
відповідає змісту роботи – 0 балів)

1

4 Теоретична частина роботи 
(залежно від ступеня  висвітлення розробленості проблеми і викладення теоретичних 
засад дослідження та відповідності викладеного темі роботи нараховується від 0 до 1 
бала)

1

5 Практична частина роботи 
(залежно від ступеня обґрунтованості та достовірності  отриманих результатів та 
доцільності методів і їх застосування нараховується від 0 до 1 бала)

1

Організація роботи



Запитання, додаткові зауваження 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 

Дата: «____» __________ 2022 р. 

Рецензент____________________________________  ______________ 
(ПІпБ, ступінь, звання) (підпис) 

6 Наявність усіх необхідних структурних елементів роботи: 
- Титульна сторінка □ 
- Зміст □ 
- Вступ □ 
- Текстова частина (не менше 2 розділів) □ 
- Висновки до розділів □ 
- Загальні висновки □ 
- Список джерел бібліографічного матеріалу, словників та 
довідників та за необхідності список джерел довідкового 
матеріалу і список джерел ілюстративного матеріалу, глосарій 
основних термінів, що застосовуються у роботі, додатки, 
список умовних позначень □ 

- Анотація англійською мовою □

1

7 Узгодженість назви, мети і завдань роботи з висновками, а також 
узгодженість практичної частини з теоретичною 
(узгоджені між собою – нараховується 1 бал; не узгоджені – 0 балів)

1

Презентація роботи 

8 Мова, стиль, поліграфічне оформлення та бібліографія 
(оформлення роботи у відповідності до вимог (допускаються незначні порушення) 
нараховується 1 бал; у разі порушення вимог до оформлення роботи нараховується 
0 балів) 

1

Запитання та зауваження

9 Запитання/зауваження  
(за відсутності зауважень/наявності зауважень або запитань, які не зменшують 
загальну наукову цінність роботи або мають дискусійний характер, нараховується 1 
бал; якщо зауваження/запитання є суттєвими – 0 балів)

1

Своєчасність подання

10 Своєчасність подання на рецензію*  
(за своєчасне подання нараховується 1 бал) 1

Загальна кількість балів 10



Додаток Е 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА 
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Кафедра методики та практики викладання іноземної мови 

Рекомендовано до захисту 
Протокол засідання кафедри № ____  
від «____» _____________ 2022 р. 
Завідувач кафедри _____Птушка А.С. ______ 

(прізвище та ініціали)  

________________ 
(підпис)  

КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

НАЗВА РОБОТИ 

Виконавець: 
cтудент/cтудентка: II курсу магістратури, групи __ 
___________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

Керівник роботи: 
__________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

Підсумкова оцінка: 

за національною шкалою:   ___________________

кількість балів: ______ 

Підпис керівника   ___________________________

Кваліфікаційну магістерську роботу захищено на засіданні Екзаменаційної комісії  
Протокол № ____ від «____» ______________ 2022 р. 

Голова Екзаменаційної комісії     ___________________________ ______________
(підпис) (прізвище та ініціали) 

Харків – 2022 



Додаток F 
Додаток 1 до Порядку проведення перевірки 
наукових праць, навчально-методичних видань та 
кваліфікаційних магістерських робіт (проектів) 
працівників та здобувачів вищої освіти на наявність 
запозичень з інших документів Введено в дію: 
наказ ректора № 0204-1/263 від 18.05.2018 р. 

Ректору Харківського 
національного університету імені 
В.Н.Каразіна 

студента    
прізвище, ім'я та по батькові 

форма навчання                                    заочна  
денна, заочна (дистанційна) 

ступінь вищої освіти                              магістр  
(бакалавр, магістр) 

спеціальність/напрям                                035 філологія  
(код та найменування спеціальності; спеціалізації) 

факультет (інститут)                      іноземних мов  
(найменування факультету або інституту) 

З А Я В А 

Підтверджую, що текст кваліфікаційної магістерської роботи (проекту): 

 

(назва роботи) 

написаний мною особисто, не містить запозичень із чужих опублікованих результатів 

(текс- тів) без належного посилання на авторів та першоджерела, а також не містить 

свідомої фальсифікації результатів. 

Електронна версія роботи, представлена для перевірки на наявність запозичень з 

інших документів, повністю збігається з друкованою. 

Ознайомлений з Порядком проведення перевірки наукових праць, навчально-

методичних видань та кваліфікаційних магістерських робіт (проектів) працівників 

та здобувачів вищої освіти на наявність запозичень з інших документів. 

 

Дата Підпис 



Додаток G 
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА 

за кваліфікаційну магістерську роботу  
під час її прилюдного захисту на факультеті іноземних мов 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

№ Критерій
Макс. 
к-ть 
балів

Отри-
мано 
балів

1 Відгук наукового керівника 20

2 Рецензія 10

3 Оригінальність (наявність запозичень) (на основі рішення комісії 
щодо оригінальності та системи плагіату): 
- коефіцієнт подібності № 1 (не більше 20%) та коефіцієнт подібності 
№ 2 (до 5%) – оригінальна робота: 8-10 балів; 
- коефіцієнт подібності № 1 (від 21% до 50%) та коефіцієнт 
подібності № 2 (до 5%) – задовільно оригінальна: 5-7 балів; 
- коефіцієнт подібності № 1 (від 51% до 90%) та коефіцієнт 
подібності № 2 (до 5%) – умовно оригінальна робота: 0-4 бали.

10

Апробація

4 Апробація роботи (враховується якість та кількість): 
(Основні положення і висновки дослідження представлені і апробовані у 
вигляді конкурса наукових робіт студентів, участі у конференції або 
написання статті чи тези доповіді, які подані вчасно до друку у збірник 
наукових праць студентів). За своєчасне подання статті чи тези доповіді до 
друку, підготовки до виступу на конференції або участі у конкурсі наукових 
робіт студентів нараховується – 10 балів. 

10

Захист

5 Змістовність та повнота донесення до аудиторії інформації щодо суті 
та основних результатів здійсненого дослідження (володіння 
теоретичним матеріалом та термінологією дослідження, володіння 
емпіричним матеріалом та методами його дослідження , 
обґрунтованість основних положень та висновків дослідження)

20

6 Презентація:  
Усна: 
- мова, стиль, загальна культура поведінки (3 бал) □ 
- логічність та послідовність викладення матеріалу  
(3 бал) □ 
Наочна (наявність та якість роздаткового матеріалу, наявність 
та якість підготованої візуальної презентації, використання 
мультимедіа тощо) (макс. 4 бали) 
□

10

7 Відповіді на запитання: 
- відповіді надано на всі запитання (макс. 10 балів) 
- відповіді вичерпні та обґрунтовані (макс. 10 балів)

20

Загальний бал 100



Додаток H 

Прошу затвердити теми магістерських робіт (з/в) та керівників дипломних робіт 

1. ЛЕОНТЬЄВА Ю.А. 

Тема: «Образна складова концепту КРАСА (на матеріалі сучасного 

американського художнього дискурсу) / Image Сomponent of the Concept BEAUTY 

(Based on the Modern American Literary Discourse)» 

Керівник: доц. Довганюк Е.В. 

2. ЮСУФБЕКОВА В.С. 

Тема: «Розробка навчальних матеріалів для удосконалення лексичних та 

граматичних навичок учнів старших класів загальноосвітньої середньої школи / 

Developing Teaching Materials for Improving High-school Students’ Lexical and 

Grammatical Skills in the Correspondence Department» 

Керівник: доц. Рябих М.В. 

3. ЯРЕМУС І.В. 

Тема: «Формування навичок та вмінь усного мовлення студентів (за темою 

«Огляд пам’яток») / Formation of Students' Oral Language Skills (the Topic 

"Sightseeing")» 

Керівник: доц. Рябих М.В. 

  

Завідувач кафедри                                     Анастасія ПТУШКА 

Кафедра методики та практики 

викладання іноземної мови 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

В.о. Декана факультета іноземних мов 

проф. Світлані ВІРОТЧЕНКО 
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