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ВСТУП

Інтеграційні процеси, які відбуваються в українському суспільстві у всіх
сферах діяльності, у тому числі підготовці кадрів, вимагають максимального
наближення навчальних програм та освітньо-кваліфікаційних рівнів, які
використовуються в Україні, до світових стандартів.
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про вищу освіту» (№ 2984-ІІІ від 17 січня
2002 р.) і Положенням «Про освітньо-кваліфікаційні рівні» [1]: магістр –
освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньокваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння
та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для
виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності,
що передбачені для первинних посад у різних сферах діяльності. Тому для
студента-магістранта важливо не тільки знати основні положення щодо
виконання магістерської роботи, а й мати загальне уявлення про методологію
наукової творчості, набуття досвіду в організації своєї роботи, у використанні
методів наукових досліджень і застосуванні логічних законів і правил.
Методичний посібник призначений для систематизації і викладення
основних вимог щодо підготовки та проведення наукових досліджень,
виконання та оформлення магістерської роботи студентами денної та заочної
форм навчання зі спеціальностей: 8.05070204 – «Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод»; 8.05070207 – «Електромеханічне обладнання
енергоємних виробництв» Інституту електромеханіки, енергозбереження і
систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського,

а

також

може

бути

використаним

при

підготовці

магістерських робіт технічного напряму.
Отримані наукові результати оформлюються у вигляді магістерської
роботи, яка має певну структуру, методику та технологію викладення матеріалу
досліджень.
Магістерська робота визначає загальноосвітню професійну зрілість
6

випускника, його наукову і спеціальну підготовку, уміння діалектично мислити
і творчо застосовувати одержані знання при розв’язанні практичних завдань.
Якість і науковий рівень магістерської роботи свідчить про виконання
головного завдання навчання – підготовки висококваліфікованого фахівця та
викладача вищого навчального закладу з вибраного напряму.
У зв’язку з цим метою даного методичного посібника є сприяння
раціоналізації діяльності студента-магістранта при підготовці кваліфікаційної
роботи магістра з використанням основних положень методик наукової
творчості.
Методичний посібник підготовлений відповідно до Положення про
організацію

навчального

процесу

у

Кременчуцькому

національному

університеті імені Михайла Остроградського Міністерством освіти і науки
України [2].
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сучасний стан розвитку технічної освіти характеризується не тільки
збільшенням обсягу та розширенням тематики науково-дослідних робіт, але й
підвищенням

ролі

наукової

діяльності

вищої

технічної

школи

у

загальнодержавному масштабі. Для технічної освіти характерна інтенсивна
зміна репродуктивної технології навчання на інноваційну, а також чітке
розподілення цілей та змісту освіти − на освітню та професійну компоненти,
перша дає знання, друга – вміння, котрі є основою для отримання кваліфікації.
Нагадаємо,

що Болонська

система

(єдині стандарти освіти для

європейських країн) передбачає двоступеневу систему освіти – здобуття звань
бакалавр (визнається як рівень вищої освіти на ринку праці) і магістр,
оминаючи будь-які проміжні ступені (спеціаліст тощо). Отримавши звання
магістра, можна продовжити навчання та здобути ступінь доктора філософії,
еквівалентом якого в Україні нині є кандидат наук [1].
Магістрант технічної спеціальності повинен усесторонньо володіти
сучасною

методологією

пошуку

нових

технічних

рішень

у

напрямі

вдосконалення та розробки принципово нових технологій, систем, приладів
тощо. Фахова підготовка магістрів вимагає від студентів максимальної
інтелектуальної напруги, великої волі, постійного пошуку.
Підготовка магістрів у системі вищої освіти спрямована на створення
умов для творчого розвитку обдарованої особистості та підготовку фахівців за
одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим),
науково-педагогічним, управлінським (виробничим).
Підготовка магістрів проводиться за відповідними спеціальностями, що
наведені у Переліку напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) за відповідними
освітньо-кваліфікаційними

рівнями

[3]

у

кількості,

визначеній

держзамовленням або за кошти юридичних і фізичних осіб. Навчання в
магістратурі проводиться за денною формою або без відриву від виробництва у
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термін, визначений відповідними нормативними документами Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ).
Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має три складові:


освітню − засвоєння дисциплін, які передбачені навчальною програмою;



практичну − проходження навчально-педагогічної практики;



науково-дослідну − проведення наукових досліджень за обраною темою
та підготовка магістерської роботи.
Освітня компонента магістерської програми призначена для формування

більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, широти та
фундаментальності освіти, що здобувається, максимальної наближеності її до
сучасного рівня наукових знань у відповідній галузі. Основна увага у навчанні
магістра технічної спеціальності приділяється вивченню спеціальних технічних
дисциплін, ґрунтовні знання з яких будуть міцним фундаментом для
формування
спеціальними

майбутнього
технічними

високоякісного

фахівця,

науковця.

знаннями

освітньої

компоненти

до

Поряд

із

входять

економічна, гуманітарна та професійна підготовка.
Науково-дослідна частина магістерської програми пов'язана з науковою
проблематикою кафедр з акцентом на майбутню професійну діяльність і
спрямована на формування навичок проведення наукових досліджень у
конкретній галузі знань.
Навчальний

план

магістерської

підготовки

взаємопов'язаний

з

навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів, але має свої
концептуальні

вимоги

до

рівня

професійної

підготовки.

Магістерська

підготовка полягає у більш глибокій орієнтації на фундаментальні та
професійні знання, у спрямованості на розвиток навичок самостійного
здійснення наукових досліджень, прийняття обґрунтованих професійних
рішень та отримання знань.
До магістратури зараховуються студенти, які не лише виявили бажання, а
насамперед відповідають вимогам, які передбачені магістерською програмою, а
саме:
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повністю й успішно виконали навчальний план бакалавра або спеціаліста
за фахом підготовки;



брали активну участь у науковій роботі (мають наукові публікації,
виступи на наукових конференціях або семінарах);



отримали рекомендацію від кафедри або інституту, а також провідного
викладача, який потенційно може бути керівником цієї роботи;



отримали рекомендації від установ та організацій, які запропонували їх
працевлаштування після закінчення магістратури;



протягом навчання в університеті зарекомендували себе як здібні та
сумлінні студенти, здатні вирішувати задачі наукового характеру.
Навчальний план магістерської підготовки, як освітня компонента

магістерської програми, складається із трьох циклів дисциплін:


гуманітарних та економічних дисциплін (іноземна мова за професійним
спрямуванням; економічне обґрунтування науково-технічних рішень;
цивільний захист; охорона праці в галузі тощо);



фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін (засоби та форми
наукового пізнання; інтелектуальна власність, технічна експертиза,
розробка

патентної

документації;

організація

та

планування

експерименту в електромеханіці; мікропроцесорні системи керування,
вимірювання та захисту; автоматизація типових технологічних процесів;
автоматизований

електропривод

типових

промислових

механізмів;

спеціальний електропривод технологічних установок);


спеціальних дисциплін (вища освіта і Болонський процес; основи
психології та педагогіки вищої школи; інші обираються на підставі
аналізу функціональних обов’язків магістра відповідної спеціальності).
Крім того, до навчального плану входить переддипломна практика, яка

включає в себе науково-дослідну та педагогічну складові. Педагогічна
практики стає завершальним етапом формування магістранта як викладача
навчальних закладів різного рівня акредитації.
Останні етап підготовки магістрів
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включає

написання

і захист

магістерської роботи.
Склад циклів дисциплін за професійним спрямуванням залежить від
спеціальності та формується на підставі аналізу функціональних обов'язків
магістра

відповідної

професійним

спеціальності.

спрямуванням

Навчальні

орієнтовані

у

програми
напрямі

дисциплін

за

підвищення

їх

фундаментальності, наукового та професійного рівня. Важливою складовою є
залучення магістрів до роботи з науково-технічною та патентною інформацією
як вітчизняною, так і іноземною.
Основними формами навчальної роботи студентів у магістратурі є:


навчальні заняття (лекції із професійна-орієнтованих та спеціальних
дисциплін);



індивідуальні завдання;



практична підготовка (роботи аналітично-розрахункового характеру;



самостійна робота;



підготовка кваліфікаційної роботи магістра.
Формами звітності студентів, які навчаються за програмою магістра

ІЕЕСУ, про виконання навчального плану є:


виконання індивідуальних завдань;



складання іспитів і заліків;



доповіді на наукових конференціях, наукових семінарах з актуальних
проблем теорії та технології виробництва;



підготовка студентської наукової роботи;



підготовка наукових тез (статей);



звіт про патентні дослідження;



заявка на отримання патенту (свідоцтва на авторське право).
Обов'язкове аудиторне навантаження магістрантів у середньому за весь

період навчання складає 22 години на тиждень. При плануванні магістерської
підготовки більшу увагу приділяється самостійній (індивідуальній) роботі
студента.
Наукові дослідження за темою магістерської роботи виконуються у 10
11

семестрі для денної форми навчання, та 12 семестрі – для заочної форми
навчання та мають за мету:


систематизацію та поглиблення теоретичних і практичних знань,
формування навичок використання цих знань при вирішенні конкретних
наукових, науково-технічних і професійних задач;



розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння
методикою

теоретичних,

експериментальних і науково-практичних

досліджень;


набуття досвіду аналізу результатів досліджень, що були отримані,
формулювання висновків і положень;



набуття навичок написання й оформлення наукової праці та отримання
досвіду її публічного захисту.
У результаті виконання науково-дослідної частини програми підготовки

магістри ІЕЕСУ повинні навчитися:


проводити бібліографічний та інформаційний пошук із залученням
сучасних інформаційних технологій;



формулювати мету дослідження;



визначати об’єкт і предмет наукового дослідження;



складати техніко-економічне обґрунтування проведення дослідження;



вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та
розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;



обробляти отримані результати й аналізувати їх;



робити висновки про патентоздатність розроблених технічних рішень;



подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, тез доповідей,
наукових статей, заявок на винаходи, авторефератів, які оформлені згідно
із встановленими вимогами та з використанням сучасних засобів
редагування та друку.
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РОЗДІЛ 2 ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ

Для успішної організації навчального процесу студенти ІЕЕСУ вже на
першому курсі залучаються до наукової роботи. Ключовим моментом у даній
роботі є її регламентованість і керованість.
Етапи підготовки магістрів електромеханіків утілюють зв'язок наукової
роботи з навчальним процесом і відбувається це за схемою, наведеною на
рисунку 2.1.
Так зване «входження в науку» на кафедрах ІЕЕСУ починається на
першому курсі та завершується на п’ятому. Даний процес включає чітко
регламентовані дії кураторів навчальних груп, як посередників між студентами
та науковими колективами кафедр (рис. 2.1, І етап). На них покладена
відповідальність виявляти обдарованих студентів, які здатні активно займатися
творчою працею, ефективно оволодівати методами дослідницької роботи, які
мають виражену мотивацію до наукової діяльності.
Далі

застосовується

система

наскрізного

курсового-дипломного

проектування, яка зарекомендувала себе як ефективний метод підготовки
студентів, та навчання їх основам наукової творчості (рис. 2.1, ІІ етап). Для
кафедр ІЕЕСУ це дає змогу сформувати контингент студентів, здатних і
зацікавлених у науковій роботі, які надалі підуть до магістратури й
аспірантури. Згідно з даним методом тематика наукової роботи студента
визначається на 1–2 курсах і може бути пов’язана з їх подальшою професійною
діяльністю. Інститут при цьому бере на себе зобов’язання забезпечити
студентів, насамперед, можливістю набуття теоретичних знань і практичних
навичок роботи з обладнанням, яке використовується на конкретних
підприємствах, а також надає можливість отримати робочу професію завдяки
проходженню додаткових курсів професійної підготовки.
Останнім етапом є безпосередньо науково-орієнтована підготовка
магістрів (рис. 2.1, ІІІ етап).
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Етапи підготовки магістрів електромеханіків
І етап

Викладання дисципліни "Введення в
спеціальність"

Наукововиховна
робота
кураторів груп

Ознайомлення з лабораторіями
кафедри

І курс

Ознайомлення з результатами роботи
колективу кафедри

Виявлення найбільш обдарованих й
активних студентів, які мають
виражену мотивацію до наукової
діяльності

Творчі зустрічі з магістрантами,
аспірантами
Ознайомлення із структурою
підготовки
"студент-магістрант-аспірант"

Робота кураторів в академічних групах
з формування у студентів прогресивних
поглядів і підходів до наукової
діяльності

Показники результативності:

ІІ етап

Виконання курсових проектів за
реальними задачами

Публікація тез наукових
доповідей

Система
наскрізного
дипломного
проектування

Участь у студентських олімпіадах

Виконання дипломних
проектів за реальною
тематикою

ІІ-ІV курс

Стендова робота

Участь у конкурсах студентських
наукових робііт

Оновлення лабораторного
обладнання

Участь у наукових конференціях

Робота студентських
наукових товариств

Наукові семінари студентів
Розробка лабораторного обладнання

«Електромеханіка і
енергоресурсозбереження»

Викладання спеціальних дисциплін

Система
підготовки
магістрів

Практична
підготовка

V курс

Публікація тез
наукових доповідей

Участь у наукових заходах
(конференціях, семінарах тощо)

Публікація наукових
статей

Робота у наукових лабораторіях

Удосконалене
лабораторне
обладнання

Наукові семінари магістрів
Участь у модернізації лабораторного
обладнання
Проведення патентних досліджень
Участь у госпдоговірних та бюджетних
НДР
Педагогічна практика
Участь у конкурсах студентських
наукових робіт
Створення власної сторінки на порталі
магістрів
Проведення експерементальних
досліджень
Складання плану магістерської роботи

Підготовка
рукопису
магістерської
роботи

Показники результативності:

Проведення пошуково-інформаційних
робіт
Вивчення іноземної мови фахового
спрямування

ІІІ етап

Рекомендація до вступу в
магістратуру

Співпраця із науководослідницьким центром

Участь у госпдоговірних та бюджетних
НДР

Теоретична
підготовка

Формування контингенту студентів
здатних та зацікавлених
до наукової роботи

Написання магістерської роботи

Оформлення звіту про
патентні дослідження
Подання заявки на
охоронний документ
(патент, свідоцтво)
Придбання професійної
компетенції

Всебічно розвинутий спеціаліст, із
сформованою
об'єктивною самооцінкою, набутими
навиками самостійної роботи і роботи в
творчих
колективах, що володіє методологією
наукових досліджень

Передзахист на кафедрі
Підготовка автореферату
Рекомендація до вступу в
аспірантуру

Інтеграція науково-практичного потенціалу викладачів і студентів,
спрямована на вирішення науково-технічних проблем
в різних галузях науки і техніки

Рисунок 2.1 – Етапи підготовки магістрів-електромеханіків

14

ІЕЕСУ створює умови для виконання магістрантом індивідуального
плану в повному обсязі, а саме:


надає студентам можливість публікації наукових (науково-методичних)
тез, статей у збірниках;



сприяє виданню кращих магістерських робіт як наукових монографій,
науково-методичних і навчальних посібників;



надає студентам для користування навчальні приміщення, наукові фонди
бібліотеки, наукове обладнання й устаткування;



забезпечує доступ до інформаційних мереж, у тому числі й до
міжнародної мережі Інтернет;



сприяє участі студентів у наукових і методичних конференціях;



організує для студентів проведення курсів за вибором з проблемних
питань за участю провідних науковців галузі;



організує щорічно конкурс на кращу магістерську роботу та створює
умови для висвітлення у засобах масової інформації відомостей про кращі
магістерські роботи тощо.
Застосування даного методу при підготовці магістрів стимулює як

викладачів, так і студентів, дає змогу проявити свої здібності як наукових
працівників, реалізуватися у цій сфері діяльності.

2.1 Наскрізне курсове та дипломне проектування
Одним з найважливіших етапів підготовки фахівця як майбутнього
інженера-дослідника є організація виконання ним курсових і дипломних
проектів, магістерських робіт, де досить успішно зарекомендувала себе така
організаційна форма як наскрізне курсове та дипломне проектування,
впроваджене в ІЕЕСУ із 1998 р.
Сутність його полягає

у закріпленні за

студентами тематичної

спрямованості курсового, а в майбутньому – дипломного проекту. При цьому,
незалежно від тематичної спрямованості інтегрованого проекту, обов'язковою
умовою є опрацювання у відповідному курсовому проекті основоположних
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питань, що визначаються змістом дисципліни. При виході на дипломування
студент фактично має всі стандартні частини типового дипломного проекту, що
дозволяє йому на основі наявних матеріалів продовжувати подальше
поглиблене опрацювання поставленої перед ним задачі.
Студенти, які, виконуючи курсові проекти, виявляють інтерес і здібності
до наукової діяльності та належний рівень підготовки, мають можливість
надалі працювати за вибраним науковим напрямом при виконанні магістерської
роботи,

а

також

створити

передумови

для

продовження

підвищення

кваліфікації в аспірантурі.
Структури курсового проектування за спеціальностями ІЕЕСУ наведені на
рисунках 2.2–2.4.
Основними моментами у цьому підході є реальне проектування в
навчальному процесі (проекти виробничої спрямованості, дослідницького
характеру, з проблематики забезпечення навчального процесу), а також
науково-дослідні роботи, які виконуються на кафедрах.

Рисунок 2.2 – Структура курсового проектування зі спеціальності
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»
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Рисунок 2.3 – Структура курсового проектування зі спеціальності
«Системи управління та автоматика»

Рисунок 2.4 – Структура курсового проектування зі спеціальності
«Електромеханічні системи автоматизації і електропривод»

Використання практики наскрізного проектування має переваги: збільшує
кількість

проектів

дослідного

характеру;

створює

передумови

для

впровадження результатів проектування на виробництві; інтенсифікує розвиток
лабораторної бази; збільшує кількісну та якісну участь студентів в олімпіадах,
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конкурсах студентських наукових робіт; стимулює до патентно-винахідницькій
діяльності та ін.
Існує взаємо зв'язок наскрізного проектування та наукового потенціалу
кафедр (рис. 2.5).
Науково-дослідний і навчально-методичний центр
«Електромеханіка і енергоресурсозбереження»

Наукові напрями кафедри САУЕ:
 Енергоресурсозбереження в системах промислового та
комунального господарства;
 Діагностика та моніторинг електромеханічних систем;
 Інтелектуальні
обладнання;

системи

захисту

електромеханічного

 Мікропроцесорні системи регулювання й управління;
 Проблематика вищої школи.

Курсове проектування профільної підготовки студентів:
 Проекти технологічного та виробничого спрямування;
 Проекти та роботи дослідницького спрямування;
 Проекти
забезпечення.

та

розробки

Дипломний проект

Аспірантура

навчально-лабораторного

Магістерська робота

Науководослідна
робота

Модернізація
та створення
лабораторних
стендів

Рисунок 2.5 – Структура наукового потенціалу кафедри
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2.2 Науково-педагогічна практика магістрів
Навчальний план магістрів включає 4 тижні переддипломної практики.
Мета практики передбачає дві важливі складові. По-перше, закріплення
теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання в магістратурі,
набуття навичок самостійної практичної діяльності на робочих місцях і посадах
за

напрямом

своєї

майбутньої

професії.

По-друге,

ознайомлення

з

властивостями об’єкта дослідження та, за рекомендаціями керівника, збирання
й уточнення вихідних даних, які потрібні для виконання магістерської роботи.
Переддипломна практика має комплексний характер і передбачає
забезпечення фахової діяльності за такими напрямами роботи:


викладацький – підготовка магістранта до забезпечення викладання
базових, професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності та методик
їх викладання у ВНЗ;



організаційно-виховний – підготовка магістранта до організації виховної
роботи в академічній групі (на посаді куратора академічної групи);



науково-дослідний – підготовка магістранта як науковця-дослідника.
Науково-педагогічна практика проходить на базі кафедр ІЕЕСУ. Метою

проходження даної практики є оволодіння студентами сучасними методами та
методиками

викладання

спеціальних

дисциплін,

формами

організації

навчального процесу у галузі електромеханіки, формування у них, на базі
набутих у ВНЗ знань, педагогічних умінь і навичок з передачі інформації
слухачам та з проведення виховної роботи з майбутніми інженерними
працівниками.
Завданнями практики є:


поглиблення та розширення набутих теоретичних знань із спеціальних
професійно-орієнтованих дисциплін,

застосування

їх

у

вирішенні

конкретних педагогічних завдань під час практики;


формування у магістрів психолого-педагогічних і методичних умінь
викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;



вироблення вмінь організації основних форм навчання у вищій школі,
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застосування сучасних технологій і методик навчання;


формування вмінь професійного та педагогічного спілкування зі
студентською аудиторією;



виховання у магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних
якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю
педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.
Реалізовуються дані завдання під

час проведення магістрантами

практичних і лабораторних практикумів, пробних лекцій за заздалегідь
продуманою з керівником темою.

2.3 Науково-дослідна робота
Навчання у магістратурі ІЕЕСУ, яке має технічне спрямування, також
орієнтоване на підготовку молодого науковця до творчої, самостійної
діяльності, вміння постійно підвищувати свою освіту, бути компетентним у
досягненнях науково-технічного процесу. Фахівець технічного профілю, як і
людина з вищою освітою взагалі, об’єктивно приречений на творчість.
Зазначимо, що однією з інтенсивних форм розвитку творчого мислення
студентів є науково-дослідна діяльність. Науково-дослідна діяльність сприяє
розвитку потреби постійно накопичувати та поглиблювати знання, формувати
дослідницьку культуру та наукову ерудицію.
Найважливішою ланкою у підготовці магістрів в ІЕЕСУ є розвиток
інтересу до наукових досліджень, істотного підвищення ефективності наукової
роботи. У даному напрямі розроблені та впроваджені в практику наступні
підходи:


тема магістерського дослідження в обов'язковому порядку повинна
відповідати основним напрямам держбюджетної тематики робіт, які
виконує професорсько-викладацький склад кафедр;



на підставі проведених досліджень магістрант готує студентську наукову
роботу;



результат досліджень магістранта включає одну-дві наукові публікації та
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заявку на винахід (корисну модель) або авторське свідоцтво (на
комп’ютерну програму).
Інтенсифікація науково-дослідної роботи з магістрами є можливою
завдяки створеним на кафедрах профільним науковим колективам у рамках
наукових шкіл КрНУ, що займаються рядом перспективних напрямів.
На базі ІЕЕСУ сформувались три наукові школи:


«Магнітні поля великих робочих просторів електромагнітних апаратів і
пристроїв» − під науковим керівництвом завідувача кафедри «Електричні
машини

і

апарати»,

член-кореспондента

Національної

академії

педагогічних наук України, заслуженого діяча науки та техніки України,
д. т. н., проф. Загірняка М. В.;


«Енергоресурсозбереження,
електромеханічних

діагностика

системах,

та

удосконалення

моніторинг
пристроїв

в

обліку

електроенергії» − під науковим керівництвом завідувача кафедри
«Системи автоматичного управління та електропривод», заслуженого
діяча науки і техніки України, д. т. н., проф. Родькіна Д. Й.;


«Теоретичні

основи

електротехнічними
керівництвом

енергоефективного

комплексами

завідувача

кафедри

та

керування

системами»

−

тяговими

під

науковим

«Системи енергоспоживання

та

енергетичного менеджменту», д. т. н., проф. Сінчука О. М.
У рамках наукової школи під керівництвом проф. Родькіна Д. Й.
сформовані та самостійно розвиваються наукові напрями:


«Проблеми

ідентифікації

параметрів

електричних

двигунів

з

використанням систем динамічного навантаження й енергодіагностики за
параметрами миттєвої потужності» – під безпосереднім керівництвом
д. т. н. проф. Родькіна Д. Й.
До структури даного напряму входять: розробка теорій і систем
динамічного навантаження електромеханічних машин при випробуваннях;
розробка методів і систем ідентифікації параметрів електромеханічних систем з
використанням методу миттєвої потужності; створення основ теорії оцінювання
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показників якості перетворення електричної енергії в електромеханічних
системах;

обґрунтування

зв’язку

показників

енергетичних

процесів

з

регулюванням електромеханічних систем.


«Енергоресурсозберігаючі системи і технології управління насосними
агрегатами

і

комплексами»

–

під

керівництвом

к. т. н.,

доц.

Коренькової Т.В.
До структури даного напряму входять: системи активного регулювання
параметрів насосних станцій; системи захисту насосних комплексів при
аварійному відключенні енергоживлення; системи комплексного підвищення
ефективності насосних станцій; система управління насосним комплексом з
урахуванням кавітаційних процесів у трубопровідній магістралі; системи
зниження динамічних навантажень у насосному комплексі; електромеханічні
системи підвищення керованості насосних станцій.


«Системи діагностики, моніторингу та керування ресурсом роботи
електромеханічних комплексів на основі показників якості перетворення
енергії» – під керівництвом к. т. н., доц. Калінова А. П.
До структури напряму входять: методи аналізу складових миттєвої

потужності, усунення впливу неякісних параметрів мережі живлення на
результати діагностики, ідентифікація електромагнітних параметрів схем
заміщення,

електромеханічних

та

енергетичних

параметрів

елементів

електромеханічних систем, діагностика за аналізом зміни параметрів координат
системи, діагностика за аналізом вібропараметрів, діагностика за аналізом
спектрів

складових

миттєвої

потужності;

визначення

енергетичної

й

економічної ефективності роботи електромеханічних комплексів на основі
показників якості перетворення енергії, системи компенсації змінних складових
споживаної потужності й електромеханічного моменту на основі показників
якості перетворення енергії.


«Системи керованого рушання електроприводів змінного струму» – під
керівництвом к. т. н., доц. Гладира А. І.
У рамках даного напряму досліджуються питання розробки систем і
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пристроїв

поліпшення

характеристик

електроприводів,

які

враховують

властивості та фізичну природу сил і моментів опорів, що виникають і
змінюються за певними законами в процесі руху. А також проводяться
експериментальні

дослідження

малопотужного

джерела

аварійного

електроживлення на базі асинхронного генератора.


«Комп’ютерні технології в дослідженні електромеханічних систем,
створення віртуального обладнання для навчального процесу і наукових
досліджень» – під керівництвом д. т. н. проф. Чорного О. П.
До структури напряму входять: пускові системи електричних двигунів

змінного струму; системи комп’ютеризованого контролю, діагностики й
енергетичного моніторингу електричних двигунів у комплексі електропривода;
створення пристроїв і розробка методів інтелектуальних систем захисту
електромеханічного та технологічного обладнання.
Особлива

увага

приділяється

розвитку

комп'ютеризованого

лабораторного обладнання, а саме розробці віртуальних лабораторних
комплексів, застосування яких дозволить підвищити ефективність роботи
студентів з фізичним обладнанням за рахунок попереднього вивчення його
віртуального аналога, що дозволяє наочно досліджувати статичні та динамічні
режими роботи технологічного обладнання, що є доцільним як при підготовці
фахівців електромеханічного профілю, так і при проведенні науково-дослідних
робіт.


«Сучасні інформаційні технології при створенні систем керування в
промисловості й у навчальному процесі» – під керівництвом к. т. н., доц.
Перекреста А. Л.
До структури даного напряму входять: розробка програмних симуляторів

для дослідження принципів роботи та способів регулювання параметрів
технологічних
управління

об'єктів,

принципів

технологічними

побудови

параметрами;

автоматизованих

розробка

вбудованих

систем
систем

керування: інтелектуальні регулятори технологічних параметрів на основі
нечіткої логіки та штучних нейронних систем; інтелектуальні системи аналізу
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енергетичних

режимів

роботи

локальних

технічних

систем,

побудова

екстремальних систем керування технологічними об'єктами; позиційні та
контурні системи керування промисловими роботами на базі промислових
комп'ютерів; розробка мережевих лабораторій: виконання лабораторного
практикуму на реальних фізичних або віртуальних комплексах з використанням
віддаленого доступу через Internet, демонстраційні набори для лабораторного
практикуму,

розподілені

комп'ютеризовані

системи

керування;

відеоідентифікація об'єктів на основі інтелектуальних технологій і сучасних
методів обробки зображень, сполучення систем технічного зору із системами
керування роботами.

2.4 Наукові заходи
Одним з опорних моментів підготовки магістрів як науково-кадрового
потенціалу є проведення на базі ІЕЕСУ науково-технічних семінарів і
конференцій, які є найбільш корисними й ефективними заходами, що сприяють
обміну досвідом підготовки фахівців електромеханічного й електротехнічного
профілів, ознайомленню із сучасними науково-технічними та навчальнометодичними розробками колег з інших вузів.
Наукові семінари магістрів.
Система підготовки магістрів включає проведення трьох спеціалізованих
семінарів:


постановочного

(висвітлення

актуальності,

мети

та

завдання

дослідження);


звітного (висвітлення результатів дослідження);



заключного

(висвітлення

висновків,

презентаційного

матеріалу,

передзахист).
Із середини осіннього навчального семестру розпочинають роботу
постановочні наукові семінари магістрів ІЕЕСУ. Мета семінару − забезпечення
конструктивного розгляду запропонованих наукових рішень.
Семінар дозволяє:
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додатково уточнити мету та задачі досліджень магістерських робіт;



оцінити індивідуальний рівень володіння предметною галуззю й
актуальністю представлених досліджень;



сформулювати подальші етапи розвитку магістерських робіт.
На цих семінарах присутні фахівці різних наукових напрямів кафедри, й

усі присутні беруть участь у загальному обговоренні доповіді, таким чином
відбувається інформування один одного стосовно одержаних результатів
дослідження. У процесі таких «дискусій» висловлюються різні міркування та
пропозиції, що розширюють горизонти мислення магістранта і можуть бути
джерелом нових ідей і пропозицій. Крім того, колективне мислення позитивно
впливає на кожного учасника семінару, а саме:


підвищується цілеспрямованість у вирішенні завдання, над яким працює
безпосередньо магістрант, або окремий науковий колектив;



відбувається подолання «синдрому егоїзму» авторів ідей;



з'являється можливість обдумувати питання найбільш різнобічно та разом
з тим самокритично;



у результаті обміну думками збагачуються знання та досвід кожного
учасника семінару;



накопичується новаторський потенціал;



зміцнюються міжособові та функціональні контакти та взаємодія
студентів і наукових керівників;



народжується

почуття

змагання

та

бажання

розвивати

особисту

майстерність та вміння працювати в цільових групах тощо.
На двох інших семінарах магістри презентують результати досліджень,
формулюють

наукову

новизну

та

висновки

за

результатами

роботи.

Відпрацьовують методику та стиль представлення магістерських досліджень
перед членами Державної екзаменаційної комісії.
Наукові конференції та семінари.
Основним науковим форумом для спілкування та сприяння розширенню
спектра досліджень, росту їхньої ефективності, більш широкому залученню
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студентства до наукової творчості є Міжнародна конференція молодих учених і
спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та
оптимізації». Ця конференція входить до плану наукових заходів для молодих
учених Міністерства освіти і науки України.
Головною
стимулювання

метою
розвитку

конференції

є

студентської

виявлення
наукової

обдарованої
роботи,

молоді,

безпосереднє

спілкування молодих учених вищої школи, ознайомлення з новими розробками
у відповідних галузях науки та техніки. Тематичні напрями роботи конференції
повністю співпадають з напрямами наукових досліджень магістрантів.
За підсумками проведення конференції видається Збірник матеріалів, що
дає змогу магістрантам оприлюднити результати своїх досліджень та оволодіти
навичками написання наукових творів перед тим, як перейти до написання
магістерської роботи.
Безперечно, найбільш значущим науковим заходом є проведення на базі
ІЕЕСУ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», у роботі
якої щорічно беруть участь представники академічних установ, вищих
навчальних закладів країни та зарубіжжя, представники понад 30 виробничих
підприємств тощо.
Головною метою конференції є безпосереднє спілкування науковців і
представників виробництва, обговорення проблем енергоресурсозбереження,
діагностики, оптимізації й автоматизації електротехнічних систем, питань
якості освіти та перепідготовки кадрів.
Магістранти мають змогу брати участь у Всеукраїнському науковотехнічному семінарі НАН України «Наукові основи електроенергетики» з
комплексної проблеми «Електромеханіка, проблеми енергоперетворення й
енергоресурсозбереження», який постійно діє на базі кафедри САУЕ. На цьому
семінарі заслуховується близько 10–15 доповідей на рік, присвячених
результатам дослідної роботи з наукових напрямів кафедр, закінченим
дисертаційним роботам, звітам аспірантів, звітам з держбюджетних науководослідних робіт.
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2.5 Закордонне стажування
Процеси перебудови в українській системі вищої освіти спрямовані на
інтеграцію до Європейської освіти. А це дає змогу студентам вільно брати
участь у закордонних практиках, стажуваннях, програмах обміну, конкурсних
програмах і грантах.
Зокрема студенти та молоді науковці ІЕЕСУ беруть участь у п’яти
міжнародних програмах:
1. Східноєвропейській літній школі та Центральноєвропейській програмі
обміну в галузі університетської освіти, а також міжнародній науковій
конференції International PhD Workshop (м. Глівіце, м. Вісла, Польща).
2. Програмі «Відкритий світ» Американських Рад (США).
3. Міжнародній програмі надання стипендій і грантів уряду провінції
Ганьсу (Gansu International Fellowship Program − GIFP) (м. Ланьчжоу, Китай).
4. Технічним університетом Брауншвейга за програмою: навчання,
стажування,

підвищення

кваліфікації

студентів,

педагогічних

і педагогічних працівників за

аспірантів,

кордоном

науково-

(м. Брауншвейг,

Німеччина).
5. Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів,
науково-педагогічних і педагогічних працівників за кордоном (Бельгія).
Участь у закордонних практиках, стажуваннях і програмах обміну дають
студентам численні переваги. Першою й основною перевагою є занурення до
мовленнєвого середовища. Студент опиняється в ситуації, коли іноземна мова
оточує його всюди і він обов’язково має брати участь у спілкуванні цією мовою
для розв’язання практичних завдань. Знаходячись у такому середовищі студент
має змогу оцінювати власні досягнення в оволодінні мовою, визначати свої
слабкі сторони, поетапно працювати над вирішенням проблемних моментів із
можливістю скористатися порадами кваліфікованих викладачів і фахівців. Це
значно підвищує мотивацію студентів до вивчення мови.
Програми стажувань за кордоном не просто дають досвід і знання, вони
дають щось більше − допомагають самореалізуватися та набути впевненості у
власних силах, адже стажист повинен у всьому покладатися на себе, починаючи
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від побуту та закінчуючи вирішенням професійних питань, що виникають під
час стажування. Учасник програми стажування опиняється в абсолютно новому
середовищі, знайомиться з іншою моделлю організації роботи підприємств і
корпорацій, планування та проведення наукових досліджень, використання
лабораторного обладнання тощо. Набуває масу знайомств, не тільки особистих,
але й професійних, які можуть виявитися корисними у майбутньому.
Переваги програми стажування за кордоном:


набуття практичних навичок роботи за фахом;



знайомство

з

національними

особливостями

машинобудівної

та

приладобудівної промисловості;


занурення у мовне та культурне середовище країни перебування;



удосконалення розмовної іноземної мови та спеціальної лексики.
2.6 Винахідницька діяльність та охорона прав інтелектуальної

власності
Важливими кроками на шляху переходу української освіти на світові
стандарти є підготовка фахівців нової генерації з широким світоглядом, здатних
до творчого мислення, самостійного відкриття нового, реалізації та захисту
свого інтелектуального потенціалу. Тому в ІЕЕСУ виховують і готують
сучасних працівників вищої ланки − «інженерів-дослідників», які здатні
визначати перспективний напрям науково-технічних розробок, створювати
інноваційний продукт, обирати політику його комерціалізації й охорони прав як
об'єкта інтелектуальної власності, усе це сприятиме інноваційному розвитку
нашого суспільства в цілому.
Розроблена концепція підготовки магістрів у ІЕЕСУ повною мірою
виправдовує себе, надає випускникам вагомі конкурентні переваги на ринку
праці, дає змогу студентам сконцентрувати зусилля на практичних питаннях та
у майбутньому із мінімальним часом адаптуватися до умов виробництва після
закінчення ВНЗ. У першу чергу це стосується малого та середнього бізнесу, бо
дозволить підприємству в особі випускника мати інженера-дослідника, який
здатний конструювати електромеханічне обладнання за допомогою сучасних
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комп'ютерних

методів

проектування,

здійснювати

технічну

підготовку

виробництва, організовувати виробництво, передбачати заходи з охорони праці
та навколишнього середовища і, водночас, фахівця, що може виконувати
функції щодо виявлення

охороноздатності створюваних підприємством

об'єктів, оцінювати вартість передачі прав власності на них, проводити патентні
дослідження, готувати матеріали заявок на отримання патентів і свідоцтв на
авторські твори.
Магістрант, маючи технічну освіту та поглиблені знання зі специфічних
правових питань, здатний вирішувати низку проблем у сфері інтелектуальної
власності. Він уміє здійснювати прогнозування розвитку технічної ідеї або
виробу, ґрунтуючись на результатах інформаційних і патентних досліджень
ринку пропозицій і попиту стосовно конкретних об'єктів.
Наприкінці осіннього семестру магістри проводять патентні дослідження,
мета яких полягає у:


визначенні технічного рівня та тенденцій розвитку об'єкта дослідження;



одержанні

вихідних

даних

для

обґрунтованого

вибору

напряму

дослідження;


використанні сучасних досягнень з обраного напряму й уникнення
невиправданого дублювання робіт (досліджень);



оволодінні навичками пошуку та відбору з масиву науково-технічної та
патентної інформації відомостей, які безпосередньо належать до теми
магістерських досліджень;



визначенні патентної ситуації щодо об’єкта дослідження;



визначенні патентоспроможності запропонованого технічного рішення;



проведенні техніко-економічного аналізу запропонованого технічного
рішення та відомих із рівня техніки;



оволодінні навичками складання звіту про патентні дослідження.
Патентні дослідження проводяться магістрами згідно з державним

стандартом України ДСТУ 3575 – 97 [4], за яким ці дослідження визначаються
як системний науковий аналіз властивостей об’єкта досліджень, які випливають
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з правової охорони об’єктів промислової власності. На підставі даного аналізу
готується звіт про патентні дослідження, на основі якого розробляється ряд
інших документів, пов’язаних з проведенням наукових досліджень.
З метою досягнення технологічності, повноти та контролю проведення
патентних досліджень у висновках наводяться пояснення щодо порядку їх
проведення, послідовності процесів розробки, пошуку, систематизації, аналізу
й оформлення:


розроблення завдання на проведення патентних досліджень;



розроблення регламенту пошуку інформації на проведення патентних
досліджень щодо запропонованого технічного рішення та його складових
частин;



пошук і вибір інформації та оформлення довідки про пошук;



систематизація й аналіз відібраної інформації;



оформлення звіту про патентні дослідження.
Процедура пошуку та відбору науково-технічної інформації та перелік

джерел наведені у розділі 4 (п. 4.3, 4.4) цього посібника.
При підготовці магістрів ІЕЕСУ згідно з концепцією, застосовуються
методи стимулювання самомотивації, тобто, коли прагнення до творчої праці
виходить

від

самого

студента

за

певних

умов,

які

створює

ВНЗ.

Використовується система матеріального та морального стимулювання, що
значно підвищує їх зацікавленість у результатах своєї праці, яка реалізується за
допомогою організації конкурсів винахідницької діяльності у таких номінаціях,
як: «Кращий винахід року», «Кращий молодий винахідник», «За творчість»
тощо.
Таким чином, підготовка магістрів в ІЕЕСУ ведеться як підготовка
інженерів-дослідників, які можуть на сучасному рівні створювати об'єкти
інтелектуальної власності, зокрема, у сфері виробництва, та захищати свої
права на них, грамотно здійснювати комерціалізацію цих об'єктів. Вони здатні
самостійно забезпечити високий технічний рівень патентоспроможності та
патенту, чистоту науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт, на
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підставі кваліфіковано проведеного патентного й інформаційного пошуку з
використанням сучасних засобів комп’ютерної техніки, комунікацій і зв’язку.
Можуть створювати, систематизувати та поповнювати патентні фонди
відповідно до профілю діяльності конкретного підприємства. Володіють
методикою оформлення та подання документів на отримання патентів на
винаходи (корисні моделі), промислові зразки та свідоцтва на авторські твори.
Уміють користуватись нормами права інтелектуальної власності, зокрема
патентного права.
2.7 Вивчення іноземної мови фахового спрямування
В умовах перебудови вищої освіти в Україні, інтеграції нашої держави до
Європейського

співтовариства

важливим

є

забезпечення

формування

професійної компетентності майбутніх фахівців. Підвищенню фахового рівня
майбутнього інженера-електромеханіка, безперервності його особистісного
розвитку та професійного становлення сприяє сформоване та розвинуте вміння
самостійно й кваліфіковано працювати з іноземною фаховою літературою. Для
реалізації поставленого завдання в ІЕЕСУ на основі наукових підходів
розроблені та створені комп’ютеризовані навчально-методичні комплекси, які
дозволяють

студенту

самостійно

вивчати

весь

теоретичний

матеріал

спеціалізованих дисциплін та одночасно розвивати свої вміння і навички
роботи з іноземною фаховою літературою шляхом інтеграції технічної
термінології у методичні матеріали із спеціальних дисциплін.
До

комп’ютеризованих

навчально-методичних

комплексів,

які

використовують у процесі підготовки магістрів, входять електронні посібники,
сформовані як цілком закінчений програмний продукт, що може бути
записаний на компакт-диск і наданий студенту для виконання повного обсягу
навчальної роботи з дисципліни.
Працювати з посібником можна безпосередньо з компакт-диска або після
завантаження комплексу на комп’ютер користувача. При цьому на комп’ютері
користувача автоматично встановлюються усі компоненти, необхідні для
роботи з посібником. Слід зазначити, що встановлення будь-яких додаткових
31

програмних продуктів при цьому не потребується.
Електронний посібник містить такі складові:


головне вікно посібника, яке містить робочу навчальну програму
дисципліни, перелік лекцій, перелік лабораторних робіт і практичних
занять;



навчальний текст у вигляді html-сторінок без англійських термінів;



українсько-англійський словник термінів.
Електронний посібник оформлений у вигляді HTML документу, що

містить маркований тегами навчальний текст, а також задані спеціальними
тегами посилання на графічні й інші мультимедійні файли. Навігація по
комплексу здійснюється за допомогою зручного інтерфейсу користувача. З
головного вікна можна здійснити перехід до будь-якого розділу електронного
навчального посібника. Усі складові комплексу пов'язані між собою, що
дозволяє на будь-якому етапі роботи повернутися до головного вікна або до
попередньої сторінки навчального тексту дисципліни.
За допомогою посилань здійснюється перехід до необхідної теми
електронного

посібника,

наприклад,

на

розділ

«Особливості

режимів

функціонування насосних установок». Для створення даного електронного
посібника

був

розроблений

українсько-англійський

тлумачний

словник

термінів, який містить загальну та спеціальну термінологію, необхідну для
вивчення дисципліни. При підключенні створеного JavaScript до тексту лекції
автоматично здійснюється заміна всіх українських термінів англійськими
відповідниками, які прописані в цьому скрипті. Англомовні терміни містяться
на сторінках з навчальним текстом у вигляді гіперпосилань. Переклад і
тлумачення англомовних термінів виконано у формі HTML-сторінок. При
переході за гіперпосиланням відкривається наступна сторінка з тлумаченням
цього терміна українською мовою і звуковим відтворенням слова. Гіпертекстові
посилання є ключовим компонентом, який робить WEB привабливим для
користувачів.

Додаючи

гіперпосилання,

документ

стає

цілісним

і

структурованим, що дозволяє користувачеві отримати необхідну йому
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інформацію максимально швидко та зручно.
Таким чином електронний посібник з інтегрованими англомовними
термінами, що використовується, дає можливість:


підвищити

рівень

професійної

підготовки

фахівців

за

напряму

тлумаченню

кожного

«Електромеханіка»;


формувати запас термінів англійською мовою за фахом;



вивчати

фізичний

зміст

термінів

завдяки

англомовного слова українською мовою;


тренувати вимову англомовних термінів завдяки звуковому відтворенню
слів;



винести вивчення англомовної термінології за фахом за межі дисципліни
«Іноземна мова за професійним спрямуванням», що робить можливим
організувати самостійну роботу студентів з іноземною термінологією
протягом усього періоду їх навчання у ВНЗ;



покращити знання з іноземної мови та професійний рівень викладачів
спеціальних дисциплін, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
До переваг цього посібника можна віднести можливість постійно

доповнювати створений українсько-англійський словник і JavaScript термінами,
що, в свою чергу, дозволяє розширити галузь його використання. Тобто дає
можливість застосовувати його не тільки в лекційному матеріалі, а й у тексті
лабораторних, практичних робіт тощо. За таких умов підвищення ефективності
підготовки магістрів як майбутніх інженерів є нагальною проблемою сучасної
вищої технічної освіти, до вирішення якої значною мірою можна наблизитися
за умови залучення майбутніх інженерів до самостійної роботи з іноземною
фаховою літературою у процесі професійної підготовки та майбутньої
професійної діяльності.
2.8 Тематика магістерських робіт
Тематика магістерських робіт, які виконуються в ІЕЕСУ, формується з
огляду на актуальність і практичну значущість роботи, можливу наукову
33

новизну та враховує можливість використання передових науково-технічних
досягнень при її виконанні. Загалом тематику випускних робіт можна поділити
на три основні напрями:
1. Технологічно-виробнича спрямованість:


моніторинг і діагностика промислового обладнання;



визначення залишкового ресурсу парку електричних машин;



відновлення характеристик обладнання та підтримка його працездатності;



підвищення надійності роботи обладнання.
2. Науково-дослідного характеру:



електромеханічні системи й автоматизація;



енергетика й електропостачання промислових підприємств;



енергоресурсозбереження;



проблеми аварійності та діагностика в електромеханічних системах та
електричних машинах;



проблеми освіти та перепідготовки кадрів.
3. Забезпечення навчального процесу:



модернізація існуючих і створення нових лабораторних стендів;



розробка віртуальних навчальних комплексів;



розробка повнофункціональних підручників для дистанційного навчання
та системи контролю знань.
Приклади тем магістерських робіт наведено у додатку А.
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РОЗДІЛ 3 МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК РЕЗУЛЬТАТ
НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ

3.1 Магістерська робота − випускна кваліфікаційна робота
Магістерська робота являє собою випускну кваліфікаційну роботу
наукового змісту, яка має внутрішню єдність і відтворює хід розробки та
результати досліджень з вибраної теми.
Кваліфікаційна

робота

магістра

–

це

науково-теоретичне,

системотехнічне або експериментальне дослідження одного з актуальних
завдань напряму (спеціальності чи спеціалізації). Це самостійна науководослідна робота студента, який навчається за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр», розв′язання якої базується на знаннях і вміннях, набутих студентом у
процесі вивчення спеціальних дисциплін, і практичних навичок, отриманих ним
протягом усього терміну навчання.
Магістерська робота подається у вигляді, який дозволяє судити, наскільки
повно відображені та обґрунтовані положення, що викладені у ній, новизну та
значущість запропонованих висновків і рекомендацій. Сукупність отриманих
результатів повинна свідчити про наявність у магістранта первинних навичок
наукової роботи в обраній галузі професійної діяльності [5-8].
Магістерська робота має усі ознаки, які притаманні дисертаційним
роботам. Тому, характеризуючи таку роботу, необхідно розглянути її
видоутворюючі ознаки, які дозволяють відокремити магістерську роботу як
особливий вид наукового твору.
Як науковий твір магістерська робота вельми специфічна. Перш за все, її
відрізняє від інших наукових творів те, що вона в системі науки виконує
кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту й
отримання наукового ступеня магістра. У зв'язку з цим основне завдання її
автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації і, насамперед,
уміння самостійно вести науковий пошук і розв’язувати конкретні наукові
завдання.
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Вона

закріплює

отриману

інформацію

у

вигляді

текстового

й

ілюстративного матеріалу, в якому магістрант упорядковує за власним
розсудом накопичені наукові факти та доводить наукову цінність або
практичну значущість тих чи інших положень, спираючись не на авторитет,
традиції або віру, а «шляхом свідомого переконання в їх істинності на підставі
загальнозначущих для наукової спільноти норм і критеріїв» [9].
Магістерська робота адекватно відображає як загальнонаукові, так і
спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких
усебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їх використання.
Зміст роботи характеризують оригінальність, унікальність і неповторність
наведених відомостей. Основою змісту є принципово новий матеріал, що
включає опис нових факторів, явищ і закономірностей, або узагальнення раніше
відомих положень з інших наукових позицій або у зовсім іншому аспекті.
Зміст у найбільш систематизованому вигляді фіксує як вихідні
передумови наукового дослідження, так і весь його хід та отримані при цьому
результати. Причому тут не просто описуються наукові факти, а проводиться їх
усебічний аналіз, розглядаються реальні типові ситуації, обговорюються наявні
альтернативи та причини вибору однієї з них.
Хоча магістерська, як будь-яка наукова праця, повинна виключати
суб'єктивний підхід, вона все ж не виключає і суб'єктивний момент,
привнесений творчою індивідуальністю самого магістранта, бо тут завжди
присутні такі факти, як його знання й особистий досвід, погляди й уподобання,
зумовлені суспільно-історичними умовами підготовки магістерської роботи.
У її змісті наводяться вагомі та переконливі аргументи на користь
вибраної концепції, всебічно аналізуються та піддаються критиці всі суперечні
їй точки зору. Саме у магістерській роботі найбільш повно відображається така
властивість наукового пізнання, як критичність стосовно існуючих поглядів та
уявлень, а це означає, що уміст роботи характеризує наявність у ній
дискусійного та полемічного матеріалу.
Специфічні не тільки зміст, але і форма його викладення, що
характеризується активним застосуванням математичного апарату, засобів
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логічного мислення, комп’ютерних методик і методів математичної статистики.
Для підтвердження фахової підготовки, автор включає до свого тексту весь
наявний в його розпорядженні знаковий апарат (таблиці, формули, символи,
діаграми, схеми, графіки тощо), тобто все те, що складає «мову науки», яка
зрозуміла лише фахівцям.
У магістерській роботі автору не прийнято давати оцінку викладеному.
Норми наукової комунікації суворо регламентують характер викладу наукової
інформації, вимагаючи відмови від висловлення власної думки в чистому
вигляді. У цьому зв'язку автори роботи намагаються вдаватися до мовних
конструкцій, що виключають уживання особистого займенника «я». Зараз стало
неписаним правилом, коли автори кваліфікаційних робіт уживають займенник
«ми», що дозволяє йому відобразити свою думку як думку певної групи людей,
наукової школи чи наукового напряму. І це цілком виправдано, оскільки
сучасну науку характеризують такі тенденції, як інтеграція, колективна
творчість, комплексний підхід до вирішення проблем. Займенник «ми» та його
похідні чи не найкраще передають і відтіняють ці тенденції сучасної наукової
творчості.

3.2 Вимоги до магістерської роботи
Ураховуючи все вищезазначене, можна коротко сформулювати основні
вимоги до магістерської роботи.
Магістерська робота повинна в себе включати:
1) актуальність тематики та доцільність роботи для розвитку відповідної
галузі науки чи виробництва;
2) відповідність теми роботи обраній спеціальності;
3) магістерська робота повинна містити рішення нової проблеми чи
завдання, що не досліджувалися раніше або досліджені в інші часи чи за інших
умов;
4) чітке формулювання мети і завдань дослідження;
5) висновки та рекомендації роботи мають бути новими, об’єднаними
провідною ідеєю та пов’язаними з метою роботи;
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6) науковий результат має відповідати таким основним критеріям
оцінювання:

наукова

новизна

одержаних

результатів,

вірогідність

(достовірність) дослідження, практична значущість одержаних результатів;
7) необхідно обґрунтувати самостійність дослідження, особистий внесок
здобувача в одержанні нових науково-обґрунтованих результатів;
8) наявність відомостей про апробацію результатів магістерської роботи
(патенти, заявки на патенти, доповіді на конференціях і семінарах, публікації в
наукових журналах і збірниках).
Виходячи з того, що магістерська підготовка – це по суті лише перша
сходинка до науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності, що є
передумовою для вступу в аспірантуру і подальшої підготовки кандидатської
дисертації, магістерська робота, виконана в системі сучасної вищої школи, все
ж не може вважатися науковим твором у повному розумінні цього слова,
оскільки ступінь магістра – це не вчена, а академічна ступінь, яка свідчить,
насамперед, про освітній рівень випускника вищої школи , а також про
наявність у нього умінь і навичок, притаманних починаючому науковому
працівникові.
Виконання такої роботи повинне не стільки вирішувати наукові
проблеми, скільки служити свідченням того, що її автор навчився самостійно
вести науковий пошук, бачити професійні проблеми і знати найбільш загальні
методи і прийоми їх вирішення.
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РОЗДІЛ 4 ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
ТА НАКОПИЧЕННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1 Закріплення теми та керівника магістерської роботи
Вибір теми для таких кваліфікаційних робіт як магістерська має велике
значення. Практика показує, що правильно вибрати тему  це означає
наполовину забезпечити успішне її виконання.
Під темою магістерської роботи прийнято розуміти те головне, про що у
ній йдеться. Це і матеріал, відібраний та упорядкований відповідно до завдань
дослідження, і предмет вивчення, представлений у певному аспекті та у зручній
для сприйняття формі.
Тематика магістерських робіт розробляється та затверджується кафедрою
на початку кожного навчального року. При виборі теми магістрант має право
запропонувати власну тему із обґрунтуванням доцільності її розробки,
актуальності та перспектив упровадження результатів. При цьому перевага
надається темам, які безпосередньо пов’язані з місцем професійної діяльності
магістранта. Допускається виконання магістерської роботи на тему, яка
пов’язана з темою дипломної роботи бакалавра, доповнює або розвиває її. При
цьому обсяг запозиченого матеріалу бакалаврської роботи не повинен
перевищувати третини змісту магістерської роботи. Пряме використання тексту
бакалаврської роботи заборонено.
При виборі теми також потрібно враховувати, що не допускається
виконання магістерської роботи за однією і тією ж темою протягом останніх
трьох років або двома чи більше магістрами – протягом одного року, в тому
числі за різними формами навчання.
При виборі теми дуже важливо враховувати загальний стаж досліджень у
вибраній галузі знань, попередні доробки, а також досвід виступів на наукових
семінарах, конференціях, а також оприлюднених у публікаціях матеріалів.
Магістрам, які зайняті пошуками актуальної та соціально-значущої теми,
можуть допомогти наступні прийоми:
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1. Перегляд каталогів захищених магістерських робіт і дисертацій та
ознайомлення з уже виконаними на кафедрі роботами.
2. Ознайомлення з новітніми результатами досліджень у суміжних
галузях науки і техніки, маючи на увазі, що на стику можливо знайти нові й
часом несподівані рішення. За визначенням академіка А. Е. Ферсмана «Наука
тримається тими тісними зв'язками, які вона вміє встановити з сусідніми
дисциплінами,

вмілим

запозиченням

чужих

методів,

продуманим

упровадженням своїх завоювань і своїх методів у інші науки».
3. Оцінка стану розробки методів дослідження, принципів конструювання
машин і технологічних прийомів стосовно конкретної галузі промисловості.
При цьому слід звертати увагу на можливість застосування «чужих» методів,
що використовуються у суміжних галузях, стосовно вивчення «своєї» галузі
знань.
4. Перегляд відомих наукових рішень за допомогою нових методів, нових
теоретичних позицій із залученням нових істотних фактів, виявлених
магістрантом.
Вибір теми магістерської роботи за принципом ґрунтовного перегляду
вже відомих науці теоретичних положень з нових позицій, під новим кутом
зору, на більш високому технічному рівні широко застосовується у практиці
наукової роботи.
Суттєву допомогу у виборі теми надають ознайомлення з аналітичними
оглядами та статтями у спеціальній періодиці, а також бесіди та консультації з
фахівцями-практиками, у процесі яких можна виявити важливі питання, ще
мало вивчені в науці.
Вибравши тему, магістрант повинен усвідомити, в чому полягають мета,
конкретні завдання та аспект її розробки. Для цього треба визначити, в чому
полягають сутність пропонованої ідеї, актуальність теми, її теоретична новизна
та практична цінність. Це значно полегшить оцінку й остаточне рішення вибору
саме даної теми.
Наприклад, для магістрів напряму електромеханіка теми магістерських
робіт можуть бути сформульовані наступним чином:
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«Частотно-регульований

електропривод

вібромайданчика

в

умовах

ВАТ «Кременчуцький завод залізобетонних шпал»;
«Моделювання систем електропривода з урахуванням розривної форми
напруги живлення»;
«Дослідження характеристик асинхронного двигуна з урахуванням
різного рівня вихрових струмів за фазами статора»;
«Дослідження

пускових

режимів

дводвигунного

синхронного

електропривода шарового млина збагачувальної фабрики Єристівського
гірничо – збагачувального комбінату»;
«Створення

комплексу

математичних

моделей

електромеханічного

обладнання для дослідження статичних і динамічних характеристик у
віртуальних лабораторних комплексах»;
«Дослідження

регулювальних

та

енергетичних

характеристик

асинхронного електропривода на лабораторному стенді з дистанційним
керуванням по мережі Internet».
Обґрунтування актуальності проблеми.
Розробку слід розпочинати з пошуку та формулювання проблеми.
Проблема, що повністю або частково вирішується у магістерській роботі,
повинна бути актуальною, тобто такою, без вирішення якої неможливий
подальший ефективний розвиток конкретного підприємства або організації, або
виробництва України в цілому. Шляхом критичного аналізу та порівняння з
відомими рішеннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність і
доцільність роботи.
Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить
кількома реченнями висловити сутність проблеми або наукового завдання.
Вибір об’єкта та предмета дослідження.
Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне та
часткове. Тобто предмет дослідження є частиною об’єкта.
Об’єкт дослідження – процес або явище, що породжує проблемну
ситуацію й обране для вивчення.
Предмет дослідження – це конкретна частина об’єкта дослідження, що
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міститься в межах об’єкта. Саме на предмет дослідження спрямована основна
увага, оскільки предмет дослідження визначає мету дослідження та назву
роботи.
Об’єкт дослідження не повинен бути занадто об'ємним. Він повинен мати
безпосереднє відношення до предмета дослідження. У свою чергу, предмет
дослідження повинен бути таким, щоб його можна було за відведений для
виконання кваліфікаційної роботи проміжок часу досконало вивчити. З іншого
боку – він не повинен бути занадто вузьким, оскільки існує загроза того, що не
вдасться досягти необхідного обсягу матеріалу для оформлення роботи.
Наприклад, для магістрів напряму електромеханіка об’єкт і предмет
дослідження можуть бути сформульовані наступним чином:
1) Об’єкт досліджень. Процеси чисельного розв’язування моделей
електромеханічних систем.
Предмет досліджень. Якісні та кількісні характеристики рішення моделей
систем електропривода чисельними методами.
2) Об’єкт досліджень. Процеси дослідження електромеханічних систем
Предмет досліджень. Комплекс математичних моделей віртуального
лабораторного комплексу з віддаленим доступом для дослідження режимів
роботи електромеханічних систем.
3) Об’єкт досліджень. Аналіз та оцінювання якості процесу навчання
при підготовці фахівців технічних спеціальностей.
Предмет досліджень. Математичні моделі оцінювання якості навчання,
його якісні і кількісні характеристики.
Визначення мети та завдань дослідження.
Після того, як вибрано об’єкт і предмет дослідження, слід сформулювати
мету, а також задачі дослідження, які необхідно вирішити для досягнення
поставленої мети.
Не слід формулювати мету як дію, наприклад: «Дослідження стану...»,
або «Вивчення досвіду…» тому, що слова «Дослідження…», «Вивчення…»
вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.
Метою повинна бути не дія, а конкретний результат, наприклад:
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«Удосконалення…», «Розробка…», «Мінімізація...» тощо. Мета дослідження
повинна бути сформульована настільки чітко, щоб досягнення цієї мети можна
було перевірити за конкретними результатами роботи.
Задачі повинні бути необхідними та достатніми для досягнення
поставленої мети. Тобто не слід ставити надмірних завдань, що не мають
безпосереднього відношення до поставленої мети. І в той же час, не повинні
залишитися без ваги завдання, без виконання яких унеможливлюється
досягнення мети.
Наприклад, для магістрів напряму електромеханіка мета та задачі
магістерської роботи можуть бути сформульовані наступним чином:
1) Мета роботи. Дослідження особливостей чисельного розв’язування
систем

диференціальних

рівнянь

моделей

систем

електропривода

з

урахуванням розривної форми напруги живлення.
Ідея роботи. Синтез моделей систем електропривода на основі
диференційних рівнянь з розривними функціями, властивими реальній формі
вихідної напруги перетворювачів енергії; порівняння результатів розрахунку за
різними математичними моделями.
Задачі роботи. Для досягнення мети в роботі поставлені та вирішені
наступні задачі:


провести аналіз особливостей розв'язання систем диференційних рівнянь
з розривною правою частиною;



охарактеризувати методи та дослідження чисельного розв’язання моделей
електромеханічних систем;



провести аналіз впливу чисельних методів і математичних моделей на
розрахунок динаміки двомасових електромеханічних систем з зазором у
кінематичній передач;



здійснити синтез математичних моделей перетворювачів енергії систем
електропривода з реальною формою вихідної напруги;



провести

дослідження

електроприводів

з

динамічних

асинхронними
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режимів
двигуном

частотно-регульованих
при

живленні

від

перетворювача частоти з реальною формою вихідної напруги;


провести розрахунок динамічних режимів і порівняння результатів
моделювання для різних моделей;



оцінити економічну ефективність.
2) Мета

роботи.

Розробити

математичну

модель

і

дослідити

характеристики асинхронного двигуна з урахуванням несиметрії магнітної
системи.
Задачі роботи:


провести аналіз причин виходу з ладу асинхронних двигунів;



провести аналіз природи фізичних явищ, які протікають в асинхронному
двигуні;



обґрунтувати необхідності урахування явищ насичення, гістерезису та
вихрових струмів при розробці математичної моделі асинхронного
двигуна;



провести аналіз існуючих математичних моделей для моделювання
асинхронних двигунів;



розробити математичну модель і провести дослідження характеристик
асинхронного двигуна з урахуванням параметричної магнітної несиметрії.
3) Мета роботи. Створення

універсального математичного опису

об’єктів електромеханічних систем на основі їх математичних моделей.
Ідея роботи. Створення комплексу математичних моделей об’єктів
електромеханічних систем і розробка на їх основі програмно-алгоритмічного
забезпечення універсальних модулів для створення віртуальних лабораторних
комплексів.
Задачі роботи:


провести аналіз існуючих систем віртуальних та експериментальних
досліджень;



визначити особливості та послідовність задач у розробці віртуального
лабораторного комплексу;



виконати математичний опис і проаналізувати особливості моделювання
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елементів систем електропривода;


розробити програмний модуль опису електричних двигунів у середовищі
LabVIEW;



виконати проектування та розробку програмного забезпечення для
організації віддаленого доступу до навчання;



провести

аналіз

техніко-економічної

ефективності

запровадження

віртуального лабораторного комплексу.
Науковим керівником магістранта призначається доктор або кандидат
наук випускової кафедри. На допомогу магістранту для проведення наукових
досліджень і написання роботи можуть залучатися консультанти з числа
науково-педагогічних працівників кафедри, які мають значний досвід роботи з
вибраного напряму.
Для робіт, що виконуються на стику наукових напрямів, залучають
одного або двох наукових консультантів з інших кафедр або ВНЗ згідно з
обраним напрямом.
Науковий керівник магістранта виконує наступні обов’язки:


бере участь у відборі кандидатур до магістратури, рецензує їх наукові
роботи;



надає допомогу студентові у виборі напряму наукових досліджень і теми
магістерської роботи, складанні індивідуального навчального плану;



контролює виконання графіка навчального процесу та навчального плану
магістрантом;



сприяє організації індивідуальних навчальних занять магістранта;



аналізує та контролює організацію самостійної роботи магістранта;



організує та керує науково-дослідною роботою магістранта;



керує підготовкою магістерської роботи;



сприяє підвищенню загальної культури магістранта;



сприяє розв’язання соціально-побутових проблем магістранта та його
працевлаштуванню після закінчення навчання;
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дає відгук на магістерську роботу та характеристику професійних та
індивідуальних якостей (аналітичних, дослідницьких, світоглядних та ін.)
магістра.
Науковий керівник спрямовує роботу магістранта, допомагаючи йому

оцінити можливі варіанти рішень, але вибір рішень  це завдання самого
магістранта. Він як автор роботи, яку виконує, відповідає за прийняті рішення,
за правильність отриманих результатів та їх фактичну точність.
Тематика та наукові керівники магістерських робіт закріплюються за
студентами рішенням кафедри з наступним затвердженням наказом по
університету не пізніше як за п’ять місяців до державної атестації. У разі
неподання студентом у визначений строк заяви щодо вибору теми магістерської
роботи кафедра закріплює за ним тему із запропонованого переліку, а також
наукового керівника. Уточнення або зміни теми чи наукового керівника
здійснюються у такому ж порядку, але не пізніше ніж за місяць до державної
атестації.

4.2 Складання робочих планів
Будь-яка наукова робота передбачає наявність плану її здійснення. З
урахуванням специфіки творчого процесу такий план повинен передбачати все,
що можна заздалегідь передбачити. Звичайно, в науці можливі і випадкові
відкриття, але не можна будувати наукове дослідження, орієнтуючись на
випадковості. Тільки планове дослідження дозволяє надійно крок за кроком
пізнавати нові об'єктивні закономірності у всій навколишній дійсності.
Особливо велике значення має планування творчого процесу студентамагістранта, який уперше приступає до написання серйозного наукового твору.
Планування його роботи починається зі складання робочого плану, що являє
собою своєрідну наочну схему проведеного дослідження. Такий план
використовується на перших стадіях роботи, дозволяючи ескізно зобразити
досліджувану проблему в різних варіантах, що істотно полегшує науковому
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керівникові оцінку загальної композиції та рубрикації майбутньої магістерської
роботи.
Робочий план розробляється за безпосередньої участі наукового
керівника магістранта та починається з розробки теми, тобто задуму
передбачуваного наукового дослідження. Можливо, що в основу такого задуму
буде покладена гіпотеза, тобто припущення, викладене на основі як інтуїції, так
і попередньо розробленої версії, тобто повідомлення чого-небудь з метою
попереднього

пояснення.

Але

навіть

і

така

постановка

дозволить

систематизувати та впорядкувати всю наступну роботу.
Спочатку робочий план тільки в основних рисах дає характеристику
предмета дослідження, однак надалі такий план може і повинен уточнюватися,
проте основне завдання, що стоїть перед роботою в цілому, повинне
залишатися незмінним.
Робочий план має довільну форму. Зазвичай він складається з переліку
рубрик, пов'язаних внутрішньою логікою дослідження даної теми, що
дозволяють судити про їх доречність і значущість. Деякі рубрики плану можна
спочатку писати на окремих картках, або смужках паперу. Це дозволяє в
результаті ряду механічних перестановок знайти найбільш логічну та
прийнятну для даного дослідження схему їх розташування.
На пізніших стадіях роботи складають план-проспект, тобто такий план,
який являє собою реферативний виклад розміщених у логічному порядку
питань, за якими надалі буде систематизуватися увесь зібраний фактичний
матеріал.
План-проспект

слугує

основою

для

подальшої оцінки

науковим

керівником магістранта відповідності його роботи цілям і завданням
проведеного дослідження. З цього плану вже можна буде судити про основні
положення змісту майбутньої магістерської роботи, принципах розкриття теми,
побудову та співвідношення обсягів окремих її частин.
Практично план-проспект  це вже чернетка змісту магістерської роботи з
реферативним розкриттям змісту її глав і параграфів.
47

Магістранту після складання плану необхідно усвідомити черговість і
логічну послідовність намічених робіт. Завдання виконуються за визначеною
черговістю і наявністю умов для їх виконання на певному етапі. Порядок
виконання окремих завдань може змінюватись, та усі вони повинні бути
виконанні протягом терміну відведеного для виконання роботи.
Загалом увесь період підготовки магістерської роботи можна представити
у вигляді послідовності наступних етапів:
1) Виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності та визначення
рівня її розробленості; вибір об’єкта, предмета, визначення мети і завдань
дослідження; складання плану магістерської роботи.
2) Накопичення необхідної наукової інформації, пошук літературних та
інших джерел за темою дослідження, їх вивчення та аналіз; уточнення напрямів
дослідження виходячи із його мети.
3) Відпрацювання гіпотези та теоретичних передумов дослідження,
визначення наукового завдання.
4) Обробка, аналіз та опис результатів експериментального дослідження,
яке проводилося згідно із розробленою програмою та методикою.
5) Написання тексту магістерської роботи, оформлення вступу та
формулювання висновків з роботи, складання переліку використаних джерел
інформації та оформлення додатків.
6) Представлення результатів дослідження на випусковій кафедрі
(передзахист).
7) Підготовка до захисту та захист магістерської роботи.
Логічна послідовність диктує певні вимоги  поки не вивчений перший
розділ, не можна переходити до другого. Важливо навчитися знаходити в будьякій роботі головне, вирішальне, на чому слід зосередити в даний час всю
увагу. Це дозволить знайти й оптимальні рішення планованих завдань.
Такий методичний підхід призводить до необхідності врахування
стратегії і тактики наукового дослідження. Це означає, що дослідник визначає
загальну генеральну мету у своїй роботі, формулює центральне завдання,
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виявляє всі доступні резерви для виконання задуму та ідеї, вибирає необхідні
методи та прийоми дій, знаходить найбільш зручний час для виконання кожної
операції.
З цього зовсім не випливає, що треба нехтувати другорядними
завданнями. Навпаки, стратегія і тактика наукового дослідження вимагають,
щоб при концентрації уваги на виконанні основних розділів плану не
втрачалися з поля зору додаткові сторони справи, те, що іноді необачно
називають «деталями» або «дрібницями».
У творчому дослідженні план завжди має динамічний, рухливий характер
і не повинен зв'язувати розвиток ідеї та задуму дослідника при збереженні
якогось чіткого та певного наукового напряму в роботі.
План повинен бути гнучким, щоб можна було включати до нього нові
можливі аспекти, виявлені в процесі підготовки тексту. При складанні плану
ретельно обмірковуйте такі питання: що вам уже відомо з досліджуваної теми і
що необхідно дізнатися. Потім вирішіть, у якому порядку ви зробите свої перші
кроки.
Науковий керівник не тільки бере участь у розробці робочого плану
майбутньої магістерської роботи, але проводить з магістрантом і іншу роботу,
зокрема:


рекомендує необхідну літературу, довідкові, статистичні й архівні
матеріали та інші джерела за темою;



проводить систематичні, передбачені розкладом бесіди і консультації;



оцінює зміст виконаної магістерської роботи як частинами, так і в цілому;



дає згоду на подання магістерської роботи до захисту.
Таким чином, науковий керівник надає наукову та методичну допомогу,

систематично контролює виконання роботи, вносить певні корективи, дає
рекомендації про доцільність прийняття того чи іншого рішення, а також дає
оцінку готовності роботи в цілому.
Ураховуючи, що підготовка магістрів значною мірою має індивідуальний
характер, магістрант під керівництвом наукового керівника складає також
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індивідуальний графік виконання магістерської роботи, приблизна форма якого
наведена у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 – Графік виконання магістерської роботи
Тиждень

Вид робіт
Вибір і затвердження теми магістерської роботи та наукового

1

керівника

2-6

Пошук джерел інформації з предмета дослідження
Погодження переліку джерел інформації з керівником (40–60

7

посилань)

8

Співбесіда з керівником роботи. Уточнення ключових завдань

9-18

Написання розділів магістерської роботи

18

Написання чернетки автореферату роботи

19

Презентація магістерської роботи на кафедрі (передзахист)

20

Виправлення зауважень після передзахисту магістерської роботи

21

Нормоконтроль магістерської роботи на кафедрі

21

Отримання рецензії та відгуку на магістерську роботу
Подання

22

зброшурованої

магістерської

роботи

секретарю

Державної екзаменаційної комісії (ДЕК), публічний захист роботи
перед членами ДЕК

Індивідуальний графік виконання магістерської роботи підписує студент,
науковий керівник і затверджує завідувач випускової кафедри. Він складається
у двох примірниках, перший зберігається на кафедрі, а другий – у студента.

4.3 Бібліографічний пошук літературних джерел
Чітке знання термінів та їх сутності, а також галузей інформації дозволяє
магістранту оперативно їх знаходити, переробляти, узагальнювати й ефективно
застосовувати для виконання відповідних завдань. Значення та роль інформації
у тому, що, по-перше, без неї не може бути проведене те чи інше наукове
дослідження, по-друге, інформація досить швидко старіє, і потребує постійного
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поновлення матеріалів. За даними зарубіжних джерел інтенсивність старіння
інформації становить понад 10 % на день для газет, 10 % на місяць для
журналів, 10 % на рік для книг і монографій [10]. Окрім цього, інформація для
дослідника є предметом і результатом його праці.
Знайомство з опублікованою за темою магістерської роботи літературою
починається із розробки ідеї, тобто задуму передбачуваного наукового
дослідження, який, як зазначалося раніше, знаходить своє відображення в темі і
робочому плані магістерської роботи. Така постановка задачі дозволяє більш
цілеспрямовано шукати літературні джерела за обраною темою і глибше
осмислювати той матеріал, який міститься в опублікованих роботах інших
учених, бо основні питання проблеми майже завжди закладені в більш ранніх
дослідженнях.
Далі слід продумати порядок пошуку та приступити до складання
картотеки, або списку літературних джерел за темою. Добре складена картотека
(список) навіть при швидкому огляді заголовків джерел дозволяє охопити тему
в цілому. На її основі можливо вже на початку дослідження уточнити цілі.
Перегляду повинні бути піддані всі види джерел, зміст яких пов'язаний з
темою магістерської роботи. До них належать матеріали, опубліковані в різних
вітчизняних і зарубіжних виданнях, документи що не публікуються: звіти з
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, дисертації, депоновані
рукописи, звіти фахівців про зарубіжні відрядження, матеріали зарубіжних
фірм та офіційні матеріали.
Стан вивченості теми найдоцільніше розпочати зі знайомства з
інформаційними виданнями, мета випуску яких  оперативне ознайомлення
широкого

загалу

науковців

та

усіх

зацікавлених

осіб

із

сучасними

дослідженнями у різних галузях наук.
Крім оперативності публікації, їх вирізняють новизна повідомленої
інформації, повнота охоплення джерел і наявність довідкового апарату, що
дозволяє швидко систематизувати та відшукувати документи.
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Основна маса інформаційних видань, що утримується у фондах науковотехнічної

інформації,

чітко

поділяється

на

три

види:

бібліографічні,

реферативні та оглядові.
Бібліографічні видання містять упорядковану сукупність бібліографічних
описів, які сповіщають фахівців про те, що видано з певних наукових питань.
Бібліографічний опис виконує дві функції: з одного боку, він оповіщає про
появу документів (сигнальна функція), а з другого – повідомляє необхідні
відомості для їх пошуку (адресна функція). З бібліографічних описів складають
бібліографічні покажчики та бібліографічні списки.
Бібліографічні покажчики найчастіше носять сигнальний характер і
складаються з переліку бібліографічних описів часто без анотацій і рефератів.
Ці видання з максимальною повнотою відображають твори вітчизняної та
зарубіжної літератури. Їх вирізняють оперативність підготовки та порівняно
короткі терміни з моменту виходу публікації до моменту відображення її в
покажчику.
Реферативні видання містять публікації рефератів, що включають
скорочений виклад змісту первинних документів (або їх частин) з основними
фактичними відомостями та висновками. До реферативних видань належать
реферативні журнали, реферативні збірники, експрес-інформація, інформаційні
листки.
Реферативні збірники являють собою періодичні (продовжувані) або
неперіодичні видання, які містять реферати опублікованих і неопублікованих
документів. Їх найчастіше випускають центральні інститути науково-технічної
інформації та техніко-економічних досліджень. Такі видання мають зазвичай
вузькотематичний характер.
До оглядових видань належать огляди з однієї проблеми або напряму і
збірники оглядів.
Огляди узагальнюють відомості, що містяться в первинних документах, і
виступають вищою ланкою їх аналітико-синтетичної переробки. Такі видання
зазвичай повідомляють про стан або розвиток будь-якої науки або практичної
діяльності, відображаючи усе нове, що зроблено в ній за певний період.
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Мета оглядів  забезпечити проведення наукових досліджень і дослідноконструкторських розробок на сучасному рівні розвитку науки та техніки,
усунути паралелізм у роботі науково-дослідних організацій, допомогти зробити
правильний вибір напряму і методів розробки в певній галузі. А також надати
фахівцям критично оцінену й узагальнену інформацію проблемно-орієнтовного
характеру, знайомлячи їх з змістом найбільш важливих публікацій з
мінімальними витратами часу.
Поряд з інформаційними виданнями органів НТІ для інформаційного
пошуку слід використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи,
бази та банки даних. Дані пошуку можуть бути використані безпосередньо,
однак найчастіше вони слугують сходинкою до виявлення первинних джерел
інформації, якими є наукові праці (монографії, збірники) та інші, потрібні для
наукової роботи видання.
У зв'язку з розвитком науково-дослідних робіт і необхідністю детально
аналізувати літературу, випущену в попередні роки, все більшого значення для
дослідників набуває ретроспективна бібліографія, призначенням якої є
підготовка та розповсюдження бібліографічної інформації про друковані твори
за певний період часу.
Ця бібліографія представлена широким колом посібників. Серед них –
тематичні покажчики й огляди, внутрішньокнижкові та внутрішньостатейні
списки

літератури,

каталоги

галузевих

науково-технічних

видавництв,

персональна бібліографія видатних натуралістів та інженерів, бібліографічні
покажчики з історії природознавства та техніки.
Тематичні покажчики й огляди  основна частина ретроспективних
видань з природознавства та техніки. Їх готують центральні науково-технічні
бібліотеки, бібліотеки академій, науково-дослідних інститутів і вищих
навчальних закладів, а також органи науково-технічної інформації. Покажчики
відображають літературу з якоїсь галузі в цілому або її розділу. Особливу групу
ретроспективних загальногалузевих бібліографічних посібників складають
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покажчики з технічних довідників. Видаються вузькоспеціальні ретроспективні
бібліографічні покажчики й огляди.
Соціологічні дослідження показують, що такі списки приносять фахівцям
величезну користь, оскільки інформують їх про що вийшли за попередні роки
публікації, які безпосередньо належать до їх роду занять або професії, минаючи
проміжні бібліографічні ланки.

4.4 Джерела науково-технічної інформації
Для

прискорення

відбору

потрібної

інформації

та

підвищення

ефективності наукової праці в Україні випуском інформаційних видань і
накопиченням різних видів наукових видань займаються науково-технічні
бібліотеки (НТБ), інститути, центри та служби науково-технічної інформації
(НТІ).
Мережа цих інститутів та організацій у нашій країні об'єднана у
Державну систему науково-технічної інформації (ДСНТІ), яка здійснює
централізований збір і обробку основних видів документів. ДСНТІ включає
Український центр науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ),
близько 20 територіальних Центрів науково-технічної й економічної інформації
(ЦНТЕІ, зокрема Київський, Запорізький, Львівський, Луганський, Донецький),
інститут проблем реєстрації інформації НАН України

(ІПРІ

НАНУ),

Національну бібліотеку України імені В. Вернадського (НБУВ), Державну
науково-технічну бібліотеку України (ДНТБ), а також ЦНТЕІ в науководослідних інститутах, відділи НТІ конструкторських бюро на підприємств.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) –
провідна бібліотека держави, головний науково-інформаційний центр держави,
державне сховище рукописної спадщини, творів друку та документів на всіх
видах носіїв інформації. Входить до числа десяти найбільших національних
бібліотек світу.
Заснована 2(15) серпня 1918 року як Національна бібліотека Української
держави, з 1988 року носить ім'я В. І. Вернадського. Обсяг фондів − близько
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15 млн одиниць зберігання. Це унікальне зібрання джерел інформації, що
включає книги, журнали, продовжувані видання, карти, ноти, образотворчі
матеріали, рукописи, стародруки, газети, документи на нетрадиційних носіях
інформації. Бібліотека має найповніше в державі зібрання пам'яток слов'янської
писемності та рукописних книг, архіви та книжкові колекції видатних діячів
української й світової науки та культури. До фонду бібліотеки входить
бібліотечно-архівна колекція «Фонд Президентів України», архівний примірник
творів друку України з 1917 р., архівний фонд Національної академії наук
України.
Щорічно до фондів надходять 160 − 180 тис. документів (книг, журналів,
газет тощо). Бібліотека комплектується всіма українськими виданнями, отримує
примірник дисертацій, які захищають на території України, веде міжнародний
книгообмін з понад 1,5 тис. наукових закладів і книгозбірень 80 країн світу. До
Бібліотеки як депозитарію документів і матеріалів ООН в Україні надсилаються
публікації цієї організації та її спеціалізованих установ. З 1998 р. здійснюється
цілеспрямоване формування фонду електронних документів.
Мережеві інформаційні ресурси НБУВ включають: зібрання «Наукова
періодика України» (0,5 млн статей з 1,7 тис. журналів), електронні тексти
(80 тис. документів, з них 60 тис. авторефератів дисертацій), аналітичні
матеріали

(4 тис.

бюлетенів

оперативної

інформації

та

інформаційно-

аналітичних оглядів), каталоги та картотеки; реферативну базу даних
«Україніка наукова» (400 тис. записів). У Інтранет-середовищі знаходиться
700 тис. публікацій.
Користувачі НБУВ безоплатно можуть користуватися інформацією про
склад бібліотечних фондів, у т.ч. інших бібліотек України, через систему
каталогів і картотек, баз даних та Інтернету. Магістранти, за необхідності,
можуть отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел
інформації на основі документних та електронних ресурсів НБУВ, а також
замовляти та отримувати у тимчасове користування документи із фондів НБУВ.
НБУВ розташована за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 3, м. Київ, 03039.
Доступ до електронних повнотекстових інформаційних ресурсів у вільному
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Інтернет-доступі, і безпосередньо до зібрання «Наукова періодика України» та
«Автореферати дисертацій, захищених в Україні» надається за адресою:
http://www.nbuv.gov.ua. Головне вікно сайту НБУВ наведено на рисунку 4.1.

Рисунок 4.1 – Головне вікно сайту Національної бібліотеки України
імені В .І. Вернадського

Національний патентний фонд Українського інституту промислової
власності
Складовою

частиною

науково-технічної

інформації

є

патентна

інформація. У випадку створення комерційно важливих нововведень вона
залишається єдиним джерелом надійної інформації, бо вона на 3 − 5 років
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випереджає появу подібної інформації порівняно з іншими джерелами −
оскільки винаходи та корисні моделі визнаються новими, якщо вони не є
частиною рівня техніки – а рівень техніки включає відомості, що стали
загальнодоступними у світі до дати подання заявки у відомство. Достовірність
такої інформації гарантується проведенням державної патентної експертизи.
Інформація, яка міститься в описах до патентів, на 80 % є унікальною. На
100 % унікальними є повідомлення про ліцензійні угоди, що публікуються в
офіційних патентних бюлетенях.
До джерел НТІ належать Національний патентний фонд упорядником
якого

є

Український

інститут

промислової

власності

(УкрПАТЕНТ).

УкрПАТЕНТом укомплектовано й офіційно відкрито відомчу патентну
бібліотеку – фонд патентної документації громадського користування (ФГК).
Значну частину фонду складають офіційні бюлетені патентних відомств, які
надходять в Україну з 61 країни світу та 3 міжнародних і регіональних
організацій переважно на паперовому носієві. ФГК укомплектований описами
до патентів на винаходи промислово розвинених країн з ретроспективою 15 −
20 і більше років. ФГК комплектується також стандартами, методичними,
довідково-інформаційними та періодичними виданнями.
Безоплатний доступ до електронних повнотекстових інформаційних
ресурсів

у

вільному

Інтернет-доступі

надається

за

адресою:

http://www.uipv.org/ua/. Головне вікно сайту ФГК наведено на рисунку 4.2.
УкрПАТЕНТом ініційовано створення в Україні «Цифрової патентної
бібліотеки»

(ЦПБ).

Метою

створення

ЦПБ − є

надання

віддаленим

користувачам можливості здійснювати оперативний доступ до електронних
патентно-інформаційних ресурсів (фондів) та інших електронних джерел для
отримання необхідних достовірних відомостей даних) стосовно винаходів,
корисних моделей, промислових зразків, а також відомостей, необхідних для
набуття, охорони та захисту прав на відповідні об'єкти права інтелектуальної
власності.
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Рисунок 4.2 – Головне вікно сайту Фонду громадського користування
УкрПАТЕНТу

ЦПБ є одним з ефективних засобів підтримки наукових досліджень та
активізації винахідництва в Україні. Її функціонування забезпечує якісно новий
рівень задоволення інформаційних потреб винахідників і науковців завдяки
використанню

новітніх

бібліотечно-інформаційних

технологій,

великій

кількості доступних інформаційних джерел, ступеню їх релевантності,
актуальності, повноти й оперативності отримання інформації.
Безоплатний доступ до електронних повнотекстових інформаційних
ресурсів

у

вільному

Інтернет-доступі

надається

за

адресою:

http://www.uipv.org/ua/. Головне вікно сайту ФГК наведено на рисунку 4.3.
ЦПБ − це спеціалізована колекція інформації щодо патентів на об'єкти
права інтелектуальної власності. Вона сконцентрована насамперед на об'єктах
патентного права, а саме: винаходах, корисних моделях і промислових зразках.
Уся інформація у ЦПБ зберігається в формі електронних документів (текстів,
зображень,

символів,

структурованою

та

графіки,
оперативно

відео

тощо)

доступною

користувачів у зручному для них вигляді.
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і
для

є

чітко
багатьох

визначеною,
віддалених

Рисунок 4.3 – Головне вікно сайту Цифрової патентної бібліотеки

Для здійснення магістрами електромеханіками інформаційного пошуку у
додатку Б наведено перелік науково-технічних баз даних і довідкових ресурсів
та перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких
надається безоплатний доступ в Інтернеті.

4.5 Інструменти інформаційного пошуку
Осмислюючи й опрацьовуючи потрібну інформацію, дослідник видає
специфічний продукт − якісно нову інформацію. При цьому підраховано, що
біля 50 % свого часу дослідник витрачає на пошук інформації. Тому досить
відповідальним етапом наукового дослідження є вміння оперативна знаходити
й опрацьовувати потрібну інформацію з теми дослідження.
На сторінці з вихідними відомостями кожної книги та публікації завжди
можна знайти різні цифро-буквені коди. Наприклад − УДК, ББК, ISBN, ISSN,
авторський знак © та інші індекси. Це вихідні відомості, так звані «паспортні
дані» видання, які дозволяють ідентифікувати його у потоці документів і
полегшують його розміщення та читацький пошук. Іншими словами, ці коди
слугують для того, щоб знайти певну книгу серед великої кількості інших. При
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цьому УДК і ББК − це бібліотечні коди, а ISBN − це ще й гарантія того, що
книгу було видано офіційно. Такі позначення перед науковим твором
називають класифікаційним індексом.
Класифікатор (від лат. classis – розряд і facere – робити) –
систематизований перелік назв об’єктів, кожному з яких відповідно надано
унікальний код. Систематизація об’єктів проводиться згідно з правилами
розподілу заданої множини на підмножини (класифікаційні групи) відповідно
до встановлених ознак (переліку ознак та їхніх значень), їх відмінності чи
подібності.
Класифікатори

розробляють

як

на

рівні

окремих

підприємств

(організацій), відомств, так і на рівні держав. Узагалі існують наступні рівні
класифікаторів:


міжнародні – стандартні класифікатори, що використовуються в усьому
світі;



міждержавні –
економічних

класифікатори,

союзів

та

що

інших

використовуються

державних

об’єднань,

в

рамках

наприклад,

класифікатори, що використовуються в ЄС, СНД та ін.;


національні чи міжгалузеві – класифікатори, що використовуються в
межах

держави

(вони

не

повинні

суперечити

міжнародним

класифікаторам);


галузеві – класифікатори, що використовуються в межах одної галузі;



системні – класифікатори,

прийняті

окремим

підприємством

(організацією) для використання в рамках своєї автоматизованої системи
(АС). Вони містять інформацію, необхідну для вирішення задач в окремій
АС, відсутню в національному чи галузевому класифікаторі.
Найчастіше в класифікаторах використовується два методи класифікації:
ієрархічний та фасетний. Вибір між цими двома методами залежить від
особливостей відповідної предметної галузі.
Під ієрархічним методом класифікації розуміють метод, за яким задана
множина послідовно ділиться на підпорядковані підмножини, поступово
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конкретизуючи належність об’єкта класифікації. Водночас основою поділу на
кожному рівні служить деяка вибрана ознака. Сукупність отриманих
угруповань утворює ієрархічну деревовидну структуру у вигляді розгалуженого
графа, вузлами якого є угруповання. Вибір послідовності ознак в ієрархічному
класифікаторі залежить, перш за все, від характеру об’єктів класифікації та
типових задач, де використовується такий класифікатор.. Під час побудови
класифікації вибір послідовності ознак залежить від ймовірності використання
тієї чи іншої ознаки. Водночас найбільш ймовірним використанням повинні
відповідати вищі рівні класифікації.
Фасетний метод класифікації передбачає паралельний поділ множини
об’єктів

на

незалежні

класифікаційні

угруповання.

При

цьому

не

передбачається жорсткої класифікаційної структури та наперед побудованих
кінцевих угруповань. Класифікаційні угруповання формуються шляхом
комбінацій, взятих із відповідних фасетів. Послідовність розташування фасетів
під час

утворення класифікаційного угруповання задається фасетною

формулою. Кількість фасетних формул визначається можливими поєднаннями
ознак.
Для

індексування

використовується

та

пошуку

Універсальна

матеріалів

десяткова

у

книжкових

класифікація

(УДК),

фондах
яка

є

міжнародною класифікацією, що охоплює всі галузі людських знань і
побудована за ієрархічним принципом.
1876 року нова система була вперше опублікована Мелвілом Дьюї. Це
американський бібліограф. Остання, 22 версія УДК вийшла 2004 р. В основу
структури УДК покладено принцип десяткових дробів. Для позначення рубрик
застосовують арабські цифри, зрозумілі в усіх країнах, що робить УДК
загальнодоступною міжнародною системою. Десятковий принцип структури
дає змогу безмежно розширювати її за допомогою приєднання нових цифрових
позначень до існуючих, не змінюючи системи загалом [11].
За десятковою системою всю сукупність знань розділено на десять
основних класів: 0 − Загальний відділ; 1 − Філософія. Психологія; 2 − Релігія.
Теологія; 3 − Суспільні науки; 4 − вільний з 1961 р.; 5 − Математика та
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природничі науки; 6 − Прикладні науки. Медицина. Техніка; 7 − Мистецтво.
Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. Ігри. Спорт; 8 − Мова.
Мовознавство.

Художня

література.

Літературознавство;

9 − Географія.

Біографії. Історія.
Індекси УДК побудовані так, що кожна наступна цифра, що приєднується
до індексу, не змінює попереднє значення, а лише уточнює, позначаючи
конкретніше поняття. Кожен з цих класів поділено на десять розділів, які, у
свою чергу, поділяються на десять підрозділів тощо. Для полегшення читання
та для кращої наочності після кожного третього знака ставиться крапка.
Сам

процес

індексування

та

його

правильність

регламентується

методикою, яка забезпечує одноманітність підходів до створення індексів.
Методика індексування − це сукупність заходів і правил побудови
індексів УДК для понять, які відображають основний зміст документа або
запиту. Основним завданням методики є забезпечення одноманітності підходів
до створення індексів. Для виконання цього завдання розроблено правила
індексування за УДК.
Правило перше. Індексувати документ за його основним змістом.
Наприклад, заробітна плата на будь-якому підприємстві буде 658.32 щодо
конкретної галузі.
Правило друге. Враховуючи багатоаспектність УДК, необхідно чітко
визначити предмет та аспект його розгляду. Наприклад:
Канали: (аеродинаміка) 533.697.3
(гідродинаміка) 532.537
(гідрологія) 556.53
(гідротехніка) 626
(кабельне будівництво) 692.77 тощо.
Правило третє. Загальні визначники з дефісом -02, -03, -04 і -05 не
можуть використовуватись як самостійні індекси. Загальні визначники мови,
форми, місця, народів і часу також не рекомендується використовувати як
самостійні індекси. Проте для організації спеціальних каталогів і картотек
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можливо використовувати їх як основні індекси, зокрема в картотеці за формою
видань.
Спеціальні визначники можна використовувати як самостійні індекси
лише у поєднанні з індексами основної таблиці. У цьому випадку їх
застосовують як основні індекси за умови, що для певного поняття індекс в
основній таблиці відсутній.
Наприклад: 62-192 Надійність
616-001 Травми
Правило четверте. Під час індексування документів рекомендовано
дотримуватись такої послідовності пошуку складових індексу:
0/9 (індекс основної таблиці);
’1/’9 (спеціальні визначники з апострофом);
.01/.09 (спеціальні визначники з крапкою нуль);
-1/-9 (спеціальні визначники з дефісом);
-02 (загальні визначники властивостей);
-03 (загальні визначники матеріалів);
-04 (загальні визначники процесів);
-05 (загальні визначники осіб);
інші загальні визначники.
Правило п’яте.

Складні індекси − це

індекси,

що

утворюються

сполученням основного індексу із загальним або спеціальним визначником, а
також індекси, що утворюються за допомогою «навскісної риски» (/). Для
побудови складних індексів застосовують таку послідовність приєднання
визначників до основного індексу або до спеціального визначника, який
використовують як основний індекс:
’1/’9; .01/.09; -1/-9; -02, -03, -04, -05; (0…); (1/9); "…"; =…; (=…).
Наприклад:
622.341.1’17(477)"18"=112.2

Залізорудна

гірнича

промисловість −

відходи − Україна − 19 сторіччя − німецька мова
Якщо зміст документа вимагає цього, то послідовність приєднання
визначників може бути порушена.
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Наприклад: 622.33(477) Вугільна промисловість України
(477)622.33 Україна. Вугільна промисловість
Правило шосте. Складені індекси утворюють із двох і більше простих або
складних індексів за допомогою знаків відношення та подвійного відношення.
Значення складеного індексу завжди вужче, ніж значення його основних
складових частин. На перше місце виноситься індекс, який відображає основну
тему документа. Індекси, що приєднуються за допомогою двокрапки, тільки
уточнюють, деталізують основне поняття, відображене у першому індексі.
Наприклад: 621.74:669.2/.8 Лиття кольорових металів,
в якому:
621.74 Лиття
669.2/.8 Металургія кольорових металів.
Правило сьоме. Правило першого згадування. Якщо тема загалом не може
бути відображена одним індексом УДК, а лише кількома, то матеріали
загального характеру, в яких розглядається ця проблема, групуються під
індексом, у якому тема згадується вперше, тобто під індексом найменшої
абсолютної величини.
Наприклад: Посібник з обробки металів позначатиметься індексом
621.7(075), незважаючи на те, що для обробки металів є два індекси 621.7
Обробка в цілому та 621.91 Обробка різанням.
Правило восьме. Процес індексування можна подати у вигляді переліку
операцій, які виконуються послідовно:


ознайомлення зі змістом документа;



формулювання основного змісту та відбір понять, які відображають
основний зміст документа;



аналіз семантичної ролі понять основного змісту документа (поділ на
основні та допоміжні поняття);



визначення тематичного розділу таблиць УДК, у якому необхідно шукати
поняття, що індексується, за допомогою пошуку індексу в АПП;



визначення індексів для понять, що індексуються, або їхніх складових;
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перевірка відповідності значень отриманих індексів і понять;



визначення відношень між поняттями основного змісту документа для
вибору знаків з’єднання індексів цих понять в єдиний індекс документа;



компонування індексу як результат використання правил.
Цю послідовність технологічних операцій можна розглядати як єдиний

алгоритм індексування за УДК.
Для полегшення пошуку у джерелах патентної інформації необхідно
використовувати міжнародну патентну класифікацію (МПК), яка спеціально
створена з метою стандартизації і уніфікування патентних класифікацій різних
країн і міжнародних організацій.
Це ієрархічна система розподілу технічних понять, побудована за
функціонально-галузевим принципом. Прийнята на основі Страсбурзької угоди
стосовно Міжнародної патентної класифікації 1971р. Зараз її використовують
патентні відомства більше ніж 80 держав, три регіональних відомства та
Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
[12].
МПК охоплює усі галузі знань, об'єкти яких можуть мати правову
охорону як винаходи чи корисні моделі. МПК є засобом упорядкованого
зберігання патентних документів, що полегшує доступ до наявної в них
технічної і правової інформації. Вона складається з 8 розділів, які поділяються
на класи, підкласи, групи та підгрупи. Рубрики МПК позначають буквеноцифровими індексами. Діюча редакція МПК нараховує близько 70 000 рубрик.
Кожен розділ позначається великими латинськими літерами: A – Життєві
потреби людини; В – Виконування операцій. Транспортування; С – Хімія,
металургія; D – Текстиль. Папір; E – Будівництво; F – Машинобудування.
Освітлювання. Опалювання. Зброя. Підривні роботи; G – Фізика; H –
Електрика.
Кожен розділ може вміщувати 99 класів. Класи є другим рівнем ієрархії
МПК. Індекс класу складається з індексу розділу та двозначного числа.
Заголовок класу відображає зміст класу.
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Наприклад: G01 − Вимірювання; Випробовування.
Кожен клас містить один або більше підкласів. Підкласи являють собою
третій рівень ієрархії МПК. Індекс підкласу складається з індексу класу та
великої літери латинського алфавіту. Заголовок підкласу з максимальною
точністю визначає зміст підкласу.
Наприклад: G01R − Вимірювання електричних змінних; Вимірювання
магнітних змінних.
Кожен підклас розбитий на групи. У свою чергу, групи поділяють на
основні групи (тобто четвертий рівень ієрархії МПК) і підгрупи (нижчий рівень
ієрархії порівняно з основними групами). Індекс групи МПК складається з
індексу підкласу, за яким слідують два числа, розділені похилою рискою.
Індекс основної групи складається з індексу підкласу, за яким слідує одно-, двоабо тризначне число, похила риска та два нулі. Текст основної групи точно
визначає галузь техніки, яка вважається доцільною для проведення пошуку.
Наприклад: H 01C 17/06 − розшифровується наступним чином:
H – електрика;
H01– основні електричні елементи;
H01C – резистори;
H01C 17/00 – пристрої та способи, спеціально пристосовані для
виготовляння резисторів;
H01C 17/06 – пристосовані для нанесення резистивного матеріалу на
основу.
МПК постійно переглядається в рамках ВОІВ спеціалістами Комітету
експертів МПК з метою її вдосконалення та врахування розвитку техніки.
Таким

чином,

скориставшись

МПК

можна

розшукати

потрібну

інформацію про будь-які винаходи, що належать до певної тематики.
У електронних базах даних можна здійснювати автоматичний пошук, це
значно спрощує процедуру пошуку та відбору необхідної інформації.
Узагалі розрізняють три основні види інформаційного пошуку:


тематичний (предметний);
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іменний (фірмовий);



нумераційний.
Тематичний патентний пошук (предметний) здійснюється з метою

виявлення інформації, що стосується досліджуваного питання (досліджуваної
галузі).
Тематичний пошук є самою головною і найбільш поширеною пошуковою
процедурою. Як пошуковий зразок використовуються ключові слова, відповідні
індекси різних систем класифікації, заголовки документів або його елементи,
що мають істотне значення (як правило, це термінологічні словосполучення).
Але необхідно пам'ятати, що один і той самий об'єкт техніки може мати ряд
синонімів і синонімічних словосполучень.
Іменний патентний пошук – це

пошук інформації за відомим

найменуванням підприємства, організації або іменем автора, винахідника чи
власника охоронного документа.
При проведенні іменного пошуку необхідно звертати увагу на: правила
подання у різних видах документів найменувань, імен (прізвищ) заявника або
власника охоронного документа; правила написання власних імен (особливо
найменувань фірм); абревіатури; правила транслітерації, які застосовуються для
подання іншомовних найменувань тощо.
Нумераційний патентний пошук – це пошук патентної інформації за
номером документа.
Нумераційний пошук має на меті встановити ряд обставин, що
стосуються конкретного документа, наприклад, до якої рубрики МПК він
належить, правовий статус документа на визначену дату тощо.
При пошуку у патентних базах здійснюється пошук документів-аналогів.
Він має на меті виявити патентні документи, які видані у різних країнах на
один і той же винахід, бо найбільш вагомі винаходи патентуються одразу в
декількох країнах.

Виявлення

документів-аналогів дозволяє

встановити

відповідність індексів МПК індексам національних класифікацій тих країн, які
їх використовують, та значно скоротити обсяг патентної документації, яку
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необхідно проаналізувати. Вдатися до цього виду пошуку доцільно, якщо
знайдений патент, що цікавить фахівця, опублікований незнаною мовою
(наприклад, корейською), а патенти-аналоги дозволяють ознайомитися з
описом цього винаходу іншими доступними мовами (наприклад, англійською).
Наприклад, у базах даних НБУВ можна здійснювати пошук за
наступними критеріями: ключові слова, автор, назва, рік видання (рис. 4.4.)
При пошуку за ключовими словами: вводиться фраза мовою оригіналу.
Пошук відбувається практично за всіма елементами бібліографічного опису.
Фраза розбивається на окремі слова (цифри не враховуються). Російські слова
морфологічно

нормалізуються

(ігноруються

закінчення

слів).

Знайдені

документи сортуються за порядком зменшення їх рангу (чим більше в
знайденому документі слів із запиту, чим ці слова ближчі одне до одного, тим
вищий ранг документа).
При пошуку за автором або назвою: вводиться прізвище або початок
назви. Потрібно вводити лише одного автора (або назву).
При пошуку за роком: вводиться рік видання (одне число).

Рисунок 4.4 – Вікно запиту розширеного пошуку по
авторефератах дисертацій
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Якщо використати посилання «Знайти подібні» у бібліографічних описах
документів, формується запит, що включає всі ключові слова вибраного
документа. Отримавши результат пошуку, є можливість уточнити Ваш запит
використавши регістр «Шукати у знайденому». Результати пошуку можна
переглянути у двох форматах: повному та стислому.
Схожі запити формуються при пошуку у реферативних базах даних та
журналах і продовжуваних виданнях.
У більшості патентних базах даних можна проводити пошук за
наступними критеріями (рис. 4.5):


систематичний пошук – за індексами МКІ;



лексичний пошук – за ключовими словами;



авторський пошук – за іменем винахідника;



фірмовий пошук – за іменем заявника;



нумераційний – за номером патенту;



пошук за даними публікацій – за номером і датою публікації;



пошук за заявочними даними – за номером і датою заявки тощо.
Результати пошуку надаються у вигляді таблиці. Кожний запис у таблиці

містить скорочені бібліографічні дані стосовно охоронного документа. У
випадку великої кількості записів, що були знайдені, вони поділяються на
сторінки. Кількість записів на одній сторінці встановлюється через параметр
«Записів на сторінці» в розділі «Параметри пошуку». Для отримання повних
бібліографічних даних охоронного документа, натисніть на посиланні
«Детальніше».
При правильній організації пошуку у базах даних і складанні
інформаційного запиту магістрант може здійснити релевантний пошук.
Релевантність – відповідність змісту документів інформаційному запиту.
Від актуальності та вмісту знайденої науково-технічної документації
залежить результативність та якість наукових досліджень магістра. А також, це
дасть змогу вивільнити час для виконання інших завдань, які входять до
навчальної програми.
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Рисунок 4.5 – Вікно запиту пошуку у спеціалізованій базі даних
«Винаходи в Україні»

4.6 Вивчення літератури та відбір фактичного матеріалу
Відбір і вивчення літератури для виконання магістерської роботи є одним
з найважливіших етапів. На даному етапі важливо раціонально організувати
роботу.
Вивчення літератури з вибраної теми потрібно починати із загальних
робіт, щоб отримати уявлення про основні питання, до яких належить вибрана
тема, а потім уже вести пошук нового матеріалу.
Вивчення наукової літератури  серйозна робота. Тому статтю або книгу
слід читати з олівцем у руках, роблячи записи. Якщо є власний примірник
журналу або книги, то можна робити позначки на полях. Це істотно полегшує
надалі пошук необхідних матеріалів.
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Працюючи з літературою, доцільно робити нотатки. Нотатки – це короткі
записи текстових фрагментів з книг, статей, статистичних і фактичних
відомостей. Роблячи нотатки, обов’язково слід точно переписати бібліографічні
дані опрацьовуваного джерела, щоб при посиланні в тексті на джерело
інформації не витрачати час на пошуки таких даних, це значно полегшує і
прискорює

систематизацію матеріалу.

Особливу

увагу слід

приділити

проблемним питанням, суперечним думкам, науковим дискусіям, результатам
експериментів, неузгодженостям теорій тощо.
Вивчення наукових публікацій бажано проводити поетапно:


виписка бібліографічних даних про джерело, яке опрацьовується;



загальне ознайомлення з публікацією в цілому та перегляд усього змісту;



вибіркове опрацювання вибраної частини публікації;



виписка матеріалів, що зацікавили з посиланнями на сторінки, з яких
зроблено виписку;



критична оцінка записаного, його редагування та використання в роботі.
Можна рекомендувати ще й такий спосіб вивчення. Сторінку зошита

треба поділити навпіл вертикальною рискою. З лівого боку зробити виписки з
прочитаного, а з правого  свої зауваження, виділяючи підкресленням слів
особливо важливі місця тексту.
При вивченні літератури не потрібно прагнути тільки до запозичення
матеріалу. Паралельно слід обміркувати знайдену інформацію. Цей процес
повинен відбуватися протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які
виникли в ході знайомства з чужими роботами, стануть основою для отримання
нового знання.
При вивченні літератури з вибраної теми використовується не вся
інформація,

а тільки та, яка має безпосереднє відношення до теми

магістерської роботи та є найбільш цінною та корисною. Таким чином,
критерієм оцінки прочитаного є можливість його практичного використання у
роботі.
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Вивчаючи літературні джерела, треба дуже ретельно стежити за
оформленням виписок, щоб надалі було легко ними користуватися. Працюючи
над яким-небудь окремим питанням або розділом, треба постійно бачити його
зв'язок з проблемою в цілому, а розробляючи широку проблему, вміти ділити її
на частини, кожну з яких продумувати в деталях.
Можливо, що частина отриманих даних виявиться марною: не дуже часто
вони використовуються повністю, тому необхідно робити їх ретельний відбір та
оцінку. Наукова творчість включає значну частину чорнової роботи, пов'язаної
з підбором основної та додаткової інформації, її узагальненням і поданням у
формі, зручній для аналізу та висновків.
Учений схожий на будівельника складної і оригінальної споруди. Він
дбайливо збирає потрібні будівельні матеріали, все складає у строгому та
визначеному порядку. Відбір наукових фактів  не проста справа, це не
механічний, а творчий процес, що вимагає цілеспрямованої роботи.
Але треба акцентувати увагу, що потрібно збирати не будь-які факти, а
тільки

наукові

факти.

Поняття

«науковий

факт»

значно

ширше

та

багатогранніше, ніж поняття «факт», що застосовується у повсякденному житті.
Коли говорять про наукові факти, то розуміють їх як елементи, складові
основи наукового знання, що відображають об'єктивні властивості речей і
процесів. На підставі наукових фактів визначаються закономірності явищ,
будуються теорії і виводяться закони.
Наукові факти характеризуються такими властивостями, як новизна,
точність, об'єктивність і достовірність. Новизна наукового факту свідчить
про принципово новий, невідомий до цих пір предмет, явище або процес. Це не
обов'язково наукове відкриття, але це нове знання про те, чого ми досі не знали.
Велике пізнавальне значення нових наукових фактів вимагає урахування
та критичної оцінки їх дієвості. В одних випадках знання нових фактів
розширює наші уявлення про реальну дійсність; в інших  збагачує наші
можливості для її зміни; в третіх − насторожує і змушує людей бути пильними,
щоб нові знання про природу речей не нашкодили людині.
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Точність наукового факту визначається об'єктивними методами та
характеризує сукупність найбільш істотних ознак предметів, явищ, подій, їх
кількісних та якісних визначень.
При відборі фактів треба бути науково об'єктивним. Не можна відкидати
факти тільки тому, що їх важко пояснити або складно знайти їм практичне
застосування. Нові наукові факти через те, що їх значення погано розкрите,
можуть довгий час залишатися у резерві науки і не використовуватися на
практиці.
Достовірність наукового факту характеризує його безумовне реальне
існування, що підтверджується при відтворенні аналогічних ситуацій. Якщо
такого підтвердження немає, то немає і достовірності наукового факту.
Достовірність наукових фактів значною мірою залежить від достовірності
першоджерел, від їх цільового призначення та характеру їхньої інформації.
Очевидно, що офіційне видання, що публікується від імені державних або
громадських організацій, установ і відомств, містить матеріали, точність яких
не повинна викликати сумнівів.
Монографія як наукове видання, що містить повне та всебічне
дослідження якоїсь проблеми чи теми; науковий збірник, що містить матеріали
наукової конференції; науковий збірник, що включає дослідницькі матеріали
установ, навчальних закладів або товариств з найважливіших наукових та
науково-технічних проблем  всі ці видання мають принципове наукове
значення і практичну цінність. У своїй основі вони безумовно належать до
числа достовірних джерел. Абсолютною достовірністю володіють описи
винаходів.
Що стосується наукових статей, то тут з позицій достовірності їх слід
розглядати за видами та залежно від того, до яких наук вони належать: до
науково-технічних або гуманітарних.
Теоретична стаття в галузі технічних та інших точних наук звичайно
вирізняється точністю доказів із застосуванням сучасних математичних
методів, моделювання, із залученням даних експериментальних досліджень. У
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такій статті відомості досить обґрунтовані. Результати розрахунків та
експериментів, їх оціночні дані, методики, умови розв'язання задачі, а також
інша інформація  все це зазвичай носить достовірний характер.
Теоретична стаття в галузі гуманітарних наук значно більше, ніж стаття
науково-технічна,

насичена

міркуваннями,

порівняннями,

словесними

доказами. Достовірність її змісту перебуває в залежності від достовірності
використаної вихідної інформації. Однак тут важливе значення мають позиція
автора, його світогляд, залежно від яких стаття поряд з об'єктивними
науковими даними може містити невірні трактування, помилкові положення,
різного роду неточності.
Тому слід розібратися в цьому та правильно оцінити її зміст, точно
встановити істинність суджень автора статті і дати їм відповідну оцінку.
У галузі техніки, математики, природознавства часто доводиться мати
справу зі статтями, в яких обґрунтовуються та викладаються результати
завершених досліджень. Поряд із відомостями, що належать до ходу
досліджень, у таких статтях наводяться дані про апробацію отриманих
результатів, про їх утілення або можливу реалізацію, про економічну або
виробничу ефективність та ін. Подібні відомості свідчать про оригінальність
статті, її теоретичну та практичну значущість.
Слід виділити науково-технічні статті, в яких можуть міститися
результати незакінчених наукових досліджень. Такі результати вважають
попередніми, тому вони повинні бути піддані особливо ретельному аналізу й
оцінюванню.
Самостійне значення має інформаційна стаття. Подібна стаття може
зустрітися з будь-якої наукової галузі. Інформаційна стаття зазвичай
оперативна й актуальна, вона містить стислий, конкретний виклад будь-яких
фактів, повідомлення про наукову подію або явище. У технічних науках до
інформаційної можна віднести статтю, в якій наводяться відомості про товари,
про технологічні процеси тощо.
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Подібно статтям різний ступень достовірності мають також доповіді,
зроблені на наукових конференціях, симпозіумах і т.п. Одні з них можуть
містити обґрунтовані, доведені, апробовані відомості, інші  включати питання
постановочного характеру, пропозиції і тощо.
Про достовірність вихідної інформації може свідчити не тільки характер
першоджерела, а й науковий, професійний авторитет його автора, його
приналежність до тієї чи іншої наукової школи.
У всіх випадках слід відбирати тільки останні дані, вибирати
найавторитетніші джерела, точно зазначати, звідки взяті матеріали. При відборі
фактів з літературних джерел потрібно підходити до них критично. Не можна
забувати, що життя постійно йде вперед і те, що вважалося абсолютно точним
вчора, сьогодні може виявитися неточним, а іноді і невірним.
Особливою формою фактичного матеріалу є цитати.
Цитата – це порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи
будь-якого

іншого

опублікованого

твору,

який

використовується,

з

обов'язковим посиланням на його автора та джерела цитування, іншою особою
у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для
посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні [13].
Цитати органічно вплітаються в текст магістерської роботи, складаючи
невід'ємну частину аналізованого матеріалу. Вони використовуються для того,
щоб без спотворень передати думку автора першоджерела, для ідентифікації
поглядів при зіставленні різних точок зору тощо. Цитати слугують необхідною
опорою магістранту в процесі аналізу та синтезу інформації.
Відштовхуючись від їх змісту, можна створити систему переконливих
доказів, необхідних для об'єктивної характеристики досліджуваного явища.
Цитати можуть використовуватися і для підтвердження окремих положень, які
наводить магістрант. Але у будь-якому випадку число використаних цитат має
бути оптимальним, тобто визначатися потребами розробки теми магістерської
роботи.
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Цитування має використовуватися у всіх випадках, коли в роботі
використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені
безпосередньо автором. Науковий етикет потребує точно відтворювати
цитований текст та за наведеними правилами [13,14]:


якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід узяти в лапки;



якщо цитується великий уривок тексту, то він може не братися в лапки,
натомість − виділяється або відрізняється від решти тексту певним
способом

(набирається

іншим

кеглем,

шрифтом,

накресленням,

відбивається від основного тексту більшими абзацними відступами
тощо);


допускається скорочення цитати, яке не веде до викривлення думки
автора. Місце скорочення має бути зазначене в цитаті квадратними
дужками з трикрапкою всередині;



допускається перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків
певних слів. У такому разі, цитата в лапки не береться, але в квадратних
дужках обов'язково ставиться посилання на джерело (його порядковий
номер зі списку використаної літератури, який додається до роботи);



у списку використаної літератури завжди слід указувати навіть ті
джерела, які використовувалися під час підготовки роботи та вивчення
теми, навіть якщо прямих посилань чи цитувань цих джерел у роботі
немає.
Від її автора вимагається встановити, чи доречно застосування цитат у

конкретному контексті, чи немає в них перекручень сенсу аналізованих джерел.
Причини перекручувань можуть бути різними. В одних випадках із
першоджерела можуть бути взяті слова, що не визначають суті поглядів його
автора. В інших  цитати обмежуються словами, які містять тільки частину
думки, наприклад ту, яка більше відповідає інтересам магістранта. Іноді в
цитаті викладається точка зору не з того приводу, який розглядається в даному
контексті. Можливі й інші смислові неточності при цитуванні.
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Поряд з прямим цитуванням часто вдаються до переказу тексту
першоджерела. У цьому випадку також не виключається ймовірність
спотворення суті, тому текст переказу треба ретельно звіряти з першоджерелом.
Відібраний фактичний матеріал ретельно реєструється. Форми його
реєстрації досить різноманітні. Розглянемо тільки найбільш поширені:
1. Запис результатів експериментальних досліджень, різного роду вимірів
і спостережень, записи в журналах проведення експериментів, записниках
тощо;
2. Виписки з аналізованих документів, літературних джерел (статей, книг,
авторефератів, дисертацій та ін.).
При цьому обов'язково на таких виписках точно вказувати джерело
запозичення, щоб за необхідності їх легко можна було знайти.
Одночасно

з

реєстрацією

зібраного

матеріалу

слід

вести

його

угруповання, зіставляти, порівнювати отримані цифрові дані тощо. При цьому
особливу роль відіграє класифікація. Класифікація дає можливість найбільш
коротким і правильним шляхом увійти до кола розглянутих питань. Вона
полегшує пошук і допомагає встановити раніше не помічені зв'язки та
залежності. Класифікацію треба проводити протягом усього процесу вивчення
матеріалу. Вона є однією з центральних та істотних частин загальної
методології будь-якого наукового дослідження.
Робота над науковими джерелами сприяє набуттю навичок самостійної
творчості студента. Після ознайомлення з літературою за темою роботи
магістрант уже має сформовану думку про напрям свого дослідження і може
пропонувати науковому керівникові проект плану магістерської роботи.

4.7 Складання й оформлення тез до наукових конференцій і семінарів
Згідно з розробленою методикою підготовки магістрів в ІЕЕСУ
магістранти повинні протягом навчання підготувати за результатами своїх
досліджень тези доповіді на науково-технічні конференції .
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Тези (thesis − положення, твердження) − це коротко, точно, послідовно
сформульовані ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення або
іншої наукової праці.
Тези доповіді − це опубліковані на початку наукової конференції
матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних аспектів
наукової доповіді. Вони фіксують науковий пріоритет автора та містять
матеріали, які раніше не друкувалися.
Тези мають характер короткої стверджуючої думки або висновку,
закономірності

виявлених

наукових

фактів

та

являють

собою

певну

нормативну, змістовно-композиційну структуру.
Можна виділити дві основні типові структури тез:


до постановки проблеми або завдання;



результати дослідження.
При написанні тез типу «Постановка проблеми або завдання» необхідно

подавати наступні блоки інформації:


короткий вступ (актуальність теми);



мета роботи (поставити проблему або завдання);



огляд існуючих точок зору на проблему або опис ситуації в зазначеній
галузі;



деякі власні думки з цієї теми;



передбачувані дослідження;



висновки (яке завдання або проблема ставиться для подальшого
розв’язання).
У тезах типу «Результати дослідження» необхідно подати такі блоки

інформації:


короткий вступ, постановка проблеми (власне, все те саме, що в тезах
«Постановка проблеми або завдання», тільки коротко);.



мета роботи (досліджувати щось конкретне);



базові положення дослідження або гіпотеза (у разі експериментального
дослідження);
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застосовані методи;



параметри вибірки;



проміжні результати (за необхідності);



основні результати;



інтерпретація та висновки.
Тези повинні включати відповіді на три питання:
Що вивчалося? – у даному розділі висвітлюється постановка проблеми

дослідження, коротке обґрунтування її актуальності, новизни, теоретичного та
практичного значення.
Як вивчалося? − у даному розділі наводиться опис методології
дослідження: для емпіричних досліджень − вибірки, методів і методик
організації роботи, збору й обробки даних; для літературних оглядів – шляхів
пошуку та критеріїв відбору літератури, на основі якої підготовлена робота.
Які результати були отримані? – наводяться основні висновки.
Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має
самостійну думку, висловлену в одному або кількох реченнях.
Розглянемо деякі найбільш поширені помилки та недоліки, які
супроводжують процес формування тези.
Помилки при складанні заголовків:


зайве в характеристиці об'єкта дослідження;



відсутність інформації про конкретну сферу застосування даного
дослідження;



наявність

етимологічних

або

змістових

помилок,

використання

багатозначних слів, слів-омонімів. Наприклад, «Викладач іноземної мови
як провідник науково-технічних знань»;


зайва

багатослівність,

насичення

заголовка

масою

загальних,

малоінформативних термінів;


у назві не позначена проблема. Наприклад: «Визначення міри схожості
двох XML-документів» − це більшою мірою схоже на частину
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формулювання

мети

дослідження;

«Аналіз

закономірностей

організаційних вимірювань» − аналіз це один з методів дослідження.
При формуванні списку ключових слів:


неповний список ключових слів або випадкове включення слів до складу
ключових. Слід взяти до уваги, що до ключових слів належать ті, які
називають об'єкт і предмет дослідження (чому присвячене дослідження)
та його основні характеристики, виявлені в процесі дослідження (які
властивості об'єкта виявлені).
При складанні преамбули:



невиправдане збільшення преамбули за рахунок скорочення основного
викладення тез. Скористайтесь порадою: спочатку напишіть основні тези,
потім тільки потім переходьте до преамбули; напишіть перший варіант
тез, а потім скоротіть їх, особливо преамбулу.
При складанні основного тезового викладу:



заміна цієї частини тези рефератом, тобто стислим викладенням вивченої
літератури;



дроблення думки – виділення мало не кожного речення в окремий абзац.
Тим самим зміщуються необхідні логічні акценти. Недостатнє розкриття
тез, що створює враження поверхневості їх змісту.
Алгоритм складання тези можна зобразити наступним чином: теза −

обґрунтування − доказ − аргумент − результат − перспектива.
Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має
самостійну думку, висловлену в одному або кількох реченнях.
Тези доповіді, будь-якої наукової публікації оформляють згідно з
вимогами:


у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали та
доповнюють відомостями про нього;



назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2
− 5 слів);
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послідовність викладу змісту може бути наступна: актуальність,
проблеми; стан розробки проблеми в науці та практиці; основна ідея,
положення, висновки дослідження; основні результати, що стосуються
практичного значення або наукової новизни, а також можливої
перспективи дослідження.
Пряме цитування в тезах небажане, якщо цього не уникнути, слід

оформлювати їх відповідно до вимог, наведених у п.6.4. цього посібника.
Назва тез повинна відповідати тематиці конференції та розкривати їх
вміст. Вона може повторювати заголовок магістерської роботи, а може і
відрізнятися від нього, наприклад, якщо в тезах відображена частина
проведеного дослідження.
Вимоги до оформлення тез визначаються оргкомітетом конференції та
доводяться до відома всіх потенційних учасників. Їх необхідно неухильно
дотримуватись. Будь-яке порушення вимог може послужити причиною відмови
друку тез з боку оргкомітету
Розглянемо приклад оформлення тез до збірника матеріалів Міжнародної
науково-технічної

конференції

молодих

учених

і

спеціалістів

«Електромеханічні системи, методи моделювання й оптимізації», основним
організатором якої є ІЕЕСУ.
Тези мають бути оформлені у текстовому редакторі Microsoft Word (7.0–
2003, **.doc) українською, російської або англійської мовою. Обсяг тез − одна
− дві сторінки форматом А4 (разом з рисунками та літературою). Поля з усіх
боків – 2 см. Уесь текст тез, крім назви, друкується шрифтом Times New
Roman, 10 кегль, звичайний, абзац 0,5 см, вирівнювання по ширині, інтервал
між рядками – одинарний, автоматичний перенос слів.
Стиль НАЗВИ: шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний курсив, усі
літери великі, без відступу, вирівнювання по центру, без переносів, скорочень,
абревіатур, не більше 2-ох рядків. Інтервал перед та після – 6 pt.
Стиль авторів та організації: розташування одразу після назви матеріалу,
напівжирний курсив, без відступу, вирівнювання по лівому краю. Порядок
розташування: ініціали, прізвище, вчений ступінь, наукове звання, посада. Між
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ініціалами обов’язково ставиться пробіл. Дозволяється розташування двох і
більше прізвищ у одному рядку, якщо автори з однієї організації. З нового
рядка повна назва організації (місто).
Стиль адреси: розташовується одразу після організації, без відступу,
курсив, вирівнювання по лівому краю. В тому ж рядку розташовується
електронна адреса (обов’язково).
Стиль посилань: назва ЛІТЕРАТУРА, через рядок після тексту тез
великими літерами, вирівнювання по центру. Посилання у тексті на літературу
в міру згадування наводяться у квадратних дужках. Оформлення посилань
згідно з вимогами, наведеними на сайті конференції http://esmo.kdu.edu.ua,
виконуються мовою оригіналу.
Стиль рисунків: рисунки виконують у програмах Visio 2000–2003 або
Corol. Підпис рисунків – під рисунком, вирівнювання по центру. Розташування
невеликих рисунків – у кадрах, повинно виконуватись обтікання текстом.
Підпис під рисунком – у цьому ж кадрі. Рисунки в тексті виділяються з обох
боків відступом 6 pt.
Стиль формул: формули виконують у редакторі формул Microsoft
Equation, курсив, вирівнювання по центру, нумерація формул по правому краю.
Для редактора формул наступні параметри: великі, малі грецькі літери та
символи – шрифт Symbol, інші Times New Roman.
Стиль таблиць: таблиці розташовують подібно рисункам. Невеликі
таблиці – за текстом, повинно виконуватись обтікання текстом. Назва таблиці –
над таблицею, вирівнювання ліворуч, абзацний відступ 0,5 см, звичайний,
напівжирний.

Таблиці

та

рисунки

розташовують

безпосередньо

після

згадування у тексті. Після таблиці відступ один рядок.
Стиль анотації: має складатися з двох − трьох речень мовою матеріалу та
англійською, розташування на окремій сторінці, в таблиці, у дві колонки,
звичайний, без абзаців, без відступів, вирівнювання по ширині аркуша.
Спочатку курсивом

ініціали, прізвище авторів, на наступному рядку

напівжирним назва тез. З наступних рядків реквізити конференції та анотація.
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Структурно матеріал складається з розділів: 1) Вступ; 2) Мета роботи;
3) Матеріал і результати дослідження; 4) Висновки. Зверніть увагу, що текст
анотації та висновків не повинен повторювати фрагменти тексту матеріалу.
Тези надсилаються виключно шляхом заповнення реєстраційної форми на
офіційному

сайті

конференції

за

адресою:

http://esmo.kdu.edu.ua.

Для

відправлення матеріалів уводиться пароль, який ви отримали після реєстрації
на свою електронну адресу. Тези, надіслані електронною або регулярною
поштою, не розглядаються.

4.8 Розвиток науково-технічної творчості
Залучення молоді до науково-технічної творчості − це одна з головних
проблем соціально-культурного життя країни взагалі. У період розбудови
національної освіти одним із найважливіших завдань, що постають перед нею, є
формування

творчої

активності

студентів.

Адже

час

вимагає

висококваліфікованих спеціалістів, які творчо ставляться до своєї справи,
здатні особистою працею сприяти успішному розвиткові науки, техніки,
виробництва. Тому навчання у магістратурі ІЕЕСУ, як технічного ВНЗ, також
спрямоване на підготовку молодого науковця до творчої, самостійної
діяльності, вміння постійно підвищувати свою освіту, бути компетентним у
досягненнях науково-технічного процесу. Фахівець технічного профілю, як і
людина з вищою освітою взагалі, об’єктивно приречений на творчість.
Творчість – це продуктивна людська діяльність, здатна породжувати
якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення. Результати
творчості

характеризуються

такими

визначеннями,

як

оригінальність,

неповторність, досконалість тощо.
Ефективність творчого професійного мислення магістранта пов’язана з
розвитком його рефлексійного рівня, який визначає володіння загальними
принципами розв’язування професійних інженерних задач, схильності до
діагностики та прогнозуванню стану технічних систем та об’єктів, змістовному
аналізові та оперативному усуненню недоліків, плануванню різних видів
профілактичних робіт.
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Важливими властивостями інтелекту, формування якого створює у
психіці людини основу для активного розвитку технічного творчого мислення,
є:

особливості

оперування

технічними

та

технологічними

образами,

спрямованість інтелекту на продуктивну діяльність, яка виражається у
готовності, прагненні розв'язувати поставлені задачі; високий рівень розвитку
діяльності мислення людини, основних процесів мислення, якості розуму, а
також уміння використати у процесі мислення різні комбінації знань й вмінь.
В ІЕЕСУ ставлять за мету виховання творчої молоді, фахівців нового
покоління, здатних генерувати нові ідеї, проводити наукові дослідження за
сучасною методологією, розробляти та

впроваджувати

у виробництво

технології, машини й обладнання нового покоління, застосування яких
забезпечить

виробництво

конкуренто-спроможної

продукції.

Поставлені

завдання вирішуються шляхом залучення молоді до:


проведення науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи;



технічної творчості, генерації нових ідей;



виховання в молоді зацікавленості в результатах творчої діяльності,
об'єктами якої є ідеї, думки, образи, символи, що втілюються в певних
матеріальних носіях і є інтелектуальною власністю;



оформлення охоронних грамот на об'єкти промислової власності (патенти
на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, свідоцтва на знаки для
товарів і послуг, фірмові найменування тощо) та авторське право
(комп’ютерні програми, бази даних, твори науки та літератури).
Для того, щоб прищепити студентам зацікавленість до технічної

творчості, в ІЕЕСУ створюються всі необхідні умови.
По-перше, в ІЕЕСУ розроблені засоби морального та матеріального
заохочення

студентів

до

отримання

наукових

результатів.

Студенти

залучаються до участі у різноманітних Всеукраїнських та Регіональних
конкурсах винахідництва, інноватики тощо (див. пп.2.4 − 2.6 цього посібника),
де вони мають змогу проявити свої інтелектуальні та творчі здібності і
отримати винагороду, премію: за результатами виконання науково-технічних,
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курсових, дипломних та інших проектів; за призове місце в галузевих
конкурсах.
Наприклад магістранти ІЕЕСУ беруть участь у Регіональному та
Всеукраїнському конкурсі «Винахід року», який проводиться Державним
департаментом інтелектуальної власності МОН України.
2008 року на Регіональному конкурсі «Винахід року» у номінації
«Молодий

винахідник»

переможцями

стали:

Гладир А.І.,

Гомілко В.І.,

Ємець В.В., Конох І.С., Романенко К.Г., Хребтова О.А. за розробку «Спосіб
керованого пуску асинхронним двигуном при важкому рушанні та пристрій для
його реалізації» (Патент України 84176 від 25.12.2007, Бюл. № 21, заявка
№ а 200606813 від 19.06.2006)
2009 року на Всеукраїнському конкурсі «Винахід року» у номінації
«Молодий винахідник» переможцями стали: Калінов А.П., Чумачова А.В. за
розробку

«Спосіб

оцінки

енергоефективності

роботи

асинхронного

електродвигуна» (Патент України 43988 від 10.09.2009, Бюл. № 17, заявка
№ u 200903956 від 22.04.2009)
По-друге, студенти беруть участь у виготовленні дослідного обладнання,
проводять випробування на реальному виробничому обладнанні, втілюють свої
задуми у моделюванні технологічних процесів промислових виробництв. Це
створює всі умови, щоб розробки молодих науковців не залишилися під
«студентською лавою».
По-третє, молоді спеціалісти, пройшовши підготовку у магістратурі
ІЕЕСУ та навчившись стимулювати творчі здібності й оформлювати права на
результат своєї інтелектуальної діяльності, приходячи на виробництво мають
пріоритет у вигляді патентів на винаходи, корисні моделі, свідоцтв на авторське
право тощо.
У сучасних умовах студент повинен сприймати величезний обсяг
інформації, осмислювати її і на основі здобутих знань самостійно розв'язувати
нові, складніші завдання. І якщо сьогоднішній студент − завтрашній випускник
− буде мати глибокі та міцні знання, вмітиме їх застосовувати в різних
практичних ситуаціях з метою розв’язання проблем, оволодіє культурою
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мислення, то він зможе стати конкурентоспроможним на ринку праці,
максимально реалізує свої потенційні можливості.
Щоб студент міг самостійно пізнавати навколишній світ, його цьому
треба вчити. Для цього програмою підготовки магістрів ІЕЕСУ передбачено
включення до плану дисципліни «Засоби та форми наукового пізнання»
вивчення питань розвитку та стимулювання науково-технічної творчості та
розв’язання «винахідницьких задач».
Творчість – це мислення в його вищій формі, яке виходить за межі
відомого, а також діяльність, яка породжує нову якість. Наукова творчість
пов’язана з пізнанням навколишнього світу. Науково–технічна творчість має
прикладну мету та спрямована на задоволення практичних потреб людини. Під
нею розуміють пошук і розв’язання задач у галузі техніки на основі
використання досягнень науки. Мислення починається там, де створилась
проблемна ситуація, яка прискорює пошук рішення в умовах невизначеності,
дефіциту інформації. Інтуїція має матеріалістичне пояснення та являє собою
швидке рішення, отримане в результаті тривалого накопичення знань у даній
галузі.
Специфічний акт творчості – несподіване просвітлення (інсайт) – полягає
в усвідомленні чого-небудь, що випливає з глибини підсвідомості. Пошук
розв’язання творчої задачі у зацікавленого та кваліфікованого вченого завжди
продовжується в підсвідомості, в результаті чого можуть бути розв’язані
найскладніші задачі, причому процес оброблення інформації при цьому не
усвідомлюється.
Одна з проблем творчості – мотивація, яка пов’язана з потребами, що
поділяються на три групи: біологічні, соціальні та ідейні. Найбільш важливим
для творчості видом є уява, якій належить вирішальна роль у створенні нового
та розвитку суспільства. Розрізняють три типи уяви: логічну, критичну, творчу.
Активізація

творчого

мислення

припускає

знання

чинників,

які

невід’ємно впливають на нього. До таких чинників належать відсутність
гнучкості мислення, сила навичок, вузькопрактичний підхід, надмірна
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спеціалізація, вплив авторитету, боязнь критики, страх перед невдачею, надто
висока самопожертва, лінощі.
Протилежність творчій уяві – психологічна інерція мислення, яка
пов’язана з бажанням діяти відповідно до минулого досвіду та знань з
використанням стандартних методів тощо.
Творча особа має ряд особливостей і передусім уміє зосереджувати увагу
та довго підтримувати її стосовно якого-небудь питання або проблеми. Це одна
з найважливіших умов успіху в будь-якому виді діяльності. Без завзятості,
наполегливості, цілеспрямованості немислимі творчі досягнення.
Отримання значного результату залежить від світогляду дослідника. У
науково-технічній творчості матеріалістична діалектика та системний підхід
складають єдиний напрям розвитку сучасного наукового пізнання. При
системному підході розв’язання значення слід надати внутрішній організації
структури системи, її багаторівневості.
Представляючи технічний об’єкт чи систему, важливо в першу чергу
розглянути в ньому такі властивості, які не отримують «алгебраїчним
підсумовуванням» властивостей елементів.
Будь-яка система являє собою комплекс взаємодій. Всяка взаємодія являє
собою процес обміну систем, речовин, енергій, інформацій, які мають змінний
характер, протиріччя періодично чергуються із співробітництвом.
Протиріччя в технічних системах надзвичайно різноманітні за формою та
проявами. У процесі пізнання спочатку проявляються зовнішні, а вже потім
внутрішні протиріччя. Зовнішні протиріччя створюють мотиви для розв’язання
задачі. Серед внутрішніх виділяють основні та другорядні, технічні та фізичні
протиріччя.
Технічні протиріччя виникають між елементами системи, фізичні – у
одного і того самого елемента системи. Шлях до розв’язання задачі, до
створення якісно нової технічної системи лежить через виявлення все більш
глибоких протиріч та знаходження способів їх вирішення. Особливе значення
має здатність винахідника передбачити напрям та тенденції можливої зміни
вихідної технічної системи і діяти відповідно до цих закономірностей.
87

Наведені елементи пізнання є основними методологічними засобами
науково-технічної творчості, до якої належать також евристичні прийоми та
методи активізації та наукової організації творчої праці. Наведемо деякі з них:


прийом дроблення та об’єднання;



прийом винесення (окремі частинки, що заважають, усувають для
виділення головної частини);



прийом інверсії (замість дії використовується процес);



прийом переходу до іншого вимірювання;



прийом універсальності;



прийом перетворення шкоди на користь;



прийом самообслуговування.
У

науково-технічній

творчості

обов’язково

використовують

загальнонаукові методи дослідження, які детально розглянуті у розділі 3 цього
посібника.
Простими та досить ефективними є асоціативні методи активізації
творчого мислення, які базуються на застосуванні семантичних властивостей
понять. Основними джерелами для генерування ідей служать асоціації,
метафори та випадково вибрані поняття, ознаки яких переносяться на об’єкт,
який удосконалюється.
Інтерес становлять також методи психологічної активізації колективної
творчості. Одним з них є «мозкова атака» або «мозковий штурм». Для усунення
психологічних перепон, викликаних, наприклад, боязню критики, процеси
вироблення ідей та їх критичної оцінки в мозковій атаці рознесені в часі і
проводяться, як правило, різними групами людей. Перша група лише висуває
різні пропозиції та варіанти рішень без критики. До неї бажано включати
людей, схильних до абстрагування. Друга група – це експерти, які виносять
судження про цінність висунутих ідей. До її складу краще включати людей з
аналітичним і критичним складом мислення.
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У практиці масової технічної творчості використовується також методика
програмного вирішення науково–технічних задач. Поняття алгоритм включає в
себе комплекс послідовно висунутих дій.
Усі методологічні засоби творчого пошуку можуть використовуватися
дослідником в різних поєднаннях і послідовностях, але загальну схему
розв’язання науково–технічних задач можна зобразити у вигляді наукових
етапів:


аналіз технічних вимог суспільства та вивчення технічних недоліків;



аналіз систем задач і вибір конкретної задачі;



аналіз технічної системи та розробка її моделей;



аналіз і формування умов технічної задачі;



аналіз і формування умов винахідницької задачі;



пошук ідеї розв’язання (принцип дії);



синтез нового технічного рішення.
На першому етапі можуть використовуватися, наприклад, методи

прогнозування. Морфологічний аналіз можна використати на різних етапах
процесу розв’язання задачі. Алгоритм розв’язання винахідницьких задач може
включати в себе етапи від аналізу технічної системи до пошуку ідей
розв’язання.
На сьогоднішній день відомими є сотні евристичних методів пошуку
розв’язання проблемних задач. У навчальному курсі, запропонованому
магістрантам ІЕЕСУ, розглядаються лише ті, які широко використовуються у
творчій

діяльності.

Кожний

спеціаліст

використовувати їх у своїй творчій роботі.
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повинен

знати

ці

методи

та

РОЗДІЛ 5 РОБОТА НАД РУКОПИСОМ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

5.1 Підготовка чернетки рукопису та виклад наукових матеріалів
Чорновий варіант рукопису бажано виконувати на стандартних аркушах
паперу для письма. Такі аркуші треба заповнювати тільки з одного боку, щоб у
разі необхідності можна було робити різні текстові вставки або, навпаки,
вирізки, не переписуючи сторінку заново.
Сторінка не заповнюється до кінця, залишайте місце для наступних
доповнень і змін. Розташовуйте записи на сторінці так, щоб з першого погляду
було ясно, які ідеї чи поняття є основними. Щоб виділити важливу частину
тексту використовуйте колір, обведення, маркер та ін.
Постійно стежте за тим, щоб не відхилятися від заданої теми. У процесі
написання дуже легко захопитися декількома аспектами, детально їх розкрити й
отримати у результаті текст, у якому не торкнулися цілого ряду ключових
моментів.
Не починайте зі вступу, його краще написати пізніше, коли ви будете
точно знати, що у вас вийшло. Продумайте, що вам уже відомо за темою роботи
і чого ви ще не знаєте та повинні будете з'ясовувати. Визначте найбільш
логічну послідовність викладу. Розглянувши різні варіанти, вирішіть, з чого
було б краще почати, що має логічно йти після цього і т.д.
Приступайте до компонування основної частини магістерської роботи.
Відберіть ті положення, які ви збираєтеся помістити в основній частині, та
запишіть кожне з них у вигляді короткого абзацу (на окремому аркуші паперу,
або в текстовому редакторі). Чорнову версію основної частини підготуйте
якомога раніше. Чим довше ви будете працювати з чорновою версією тексту,
тим більшою мірою вам вдасться її вдосконалити. Після того, як ви склали
більший відсоток основної частини роботи у чорновому варіанті, напишіть її
заключну частину. Тепер ви можете бути впевнені, що ваш висновок дійсно
резюмує зміст роботи.
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Тепер, коли ви точно знаєте, про що написана робота і в чому полягають
висновки, напишіть вступ, який повинен указувати на те, що ви вже виклали,
тоді він автоматично буде відповідати змісту.
Наступний етап  редагування написаного. Потрібно при цьому прагнути,
щоб кожен абзац містив самостійну думку. Краще, якщо з першої фрази абзацу
вже буде видно, про що йде мова. Зазвичай рецензенти та читачі, які хочуть
отримати уявлення про зміст роботи, читають лише перші фрази кожного
абзацу.
Відкладіть на деякий час вашу роботу. Таке відволікання вельми корисно
при виконанні будь-яких великих письмових робіт. Повернувшись до неї через
кілька днів, ви зможете поглянути об'єктивно на вже написаний текст
приблизно так, як перевіряючий, і, цілком можливо, побачите чимало шляхів
покращання його змісту. Якщо не відсторонитесь на деякий час від виконуваної
роботи, ви не помітите необхідності багатьох змін.
При підготовці тексту радьтеся з вашим керівником. І якщо він
висловлює вам свої пропозиції, не прагніть захищати своє «творіння». Будь-яка
практика та рекомендація корисні. А до якого з критичних зауважень варто
прислухатися, зрештою вирішувати вам.
Кожен дослідник прагне донести до читача свої думки у найбільш ясному
та зрозумілому вигляді. Але один вважає, що для цього достатньо розглянути
лише коротко хід дослідження та детально викласти кінцеві результати. Інші
дослідники немовби вводять читача до своєї творчої лабораторії, неквапливо
ведуть його від етапу до етапу, докладно та послідовно викладаючи методи
своєї роботи, її успіхи та невдачі, весь хід дослідницького процесу. Так перед
читачем проходить увесь складний шлях пошуків ученого: від творчого задуму
до заключного етапу роботи  підбиття підсумків, формулювання висновків і
пропозицій.
Перший варіант викладу часто використовується авторами наукових
монографій, розрахованих на порівняно вузьке коло фахівців. Для будь-якої
кваліфікаційної роботи більш прийнятний другий варіант викладу, що дозволяє
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краще судити про здібності здобувача до самостійної науково-дослідної роботи.
Це дозволяє повніше виявити глибину його наукової ерудиції в даній галузі
науки та спеціальні знання з питань магістерської роботи, тобто відповідність її
автора вимогам, що висуваються до здобувача освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр».
В арсеналі авторів магістерських робіт є кілька методичних прийомів
викладу наукових матеріалів. Найбільш часто використовуються такі прийоми:
1) суворо послідовний;
2) цілісний (з наступною обробкою кожного розділу),
3) вибірковий (розділи пишуться окремо у будь-якій послідовності).
Строго послідовний виклад матеріалу магістерської роботи потребує
порівняно багато часу, тому що поки її автор не закінчив повністю розпочатого
розділу, він не може переходити до наступного. Але для обробки одного
розділу потрібно іноді перебрати кілька варіантів, поки не знайдений кращий з
них. У цей час інший матеріал майже не обробляється, чекає черги і лежить без
руху.
Цілісний прийом вимагає майже вдвічі менше часу на підготовку
чистового рукопису, так як спочатку пишеться весь твір начорно, потім
проводиться його обробка в частинах і деталях, при цьому вносяться
доповнення

та

виправлення.

Часто

застосовується

вибірковий

виклад

матеріалів. У міру готовності фактичних даних магістр обробляє матеріали у
будь-якому зручному для нього порядку.
Виберіть той прийом викладу, який вважаєте найбільш прийнятним для
перетворення чорнового рукопису на проміжну або завершену роботу. На
цьому етапі роботи рукопис буде складатись із трьох основних частин – вступу,
основної частини та додатків, які певним чином підпорядковані один одному.
Перед тим як переходити до остаточної обробки чорнового рукопису,
корисно обговорити основні положення її змісту зі своїм науковим керівником.
Робота над кінцевим рукописом розпочинається, коли макет чернетки
магістерської роботи готовий, усі потрібні матеріали зібрані, зроблені необхідні
узагальнення, які отримали схвалення наукового керівника. Тепер починається
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детальне

пророблення

тексту

рукопису.

Перевіряються

та

критично

оцінюються кожен висновок, формула, таблиця, кожне речення, кожне окреме
слово.
Перевіряється, наскільки назва його роботи та назви глав і параграфів
відповідають їх змісту, уточнюється композиція роботи, розташування
матеріалів та їх рубрикація. Бажано також ще раз перевірити переконливість
аргументів на захист своїх наукових положень. Тут, як уже говорилося,
доцільно подивитися на свій твір ніби «чужими очима» – критично та
вимогливо.

5.2 Композиція магістерської роботи
Оскільки магістерська робота є кваліфікаційною працею, її оцінюють не
тільки за теоретичною науковою цінністю, актуальністю теми та прикладним
значенням отриманих результатів, але й за рівнем загально-методичної
підготовки цього наукового твору, що, насамперед, знаходить відображення у
його композиції (структурі).
Композиція магістерської роботи  це послідовність розташування її
основних частин, до яких належать основний текст (розділи, підрозділи), а
також частини її довідково-супровідного матеріалу.
Зрозуміло, немає і не може бути ніякого стандарту щодо вибору
композиції магістерської роботи. Кожен автор на свій розсуд вибирає порядок
представлення й упорядкування наукових матеріалів, для того щоб отримати
розташування матеріалу із внутрішнім логічним зв'язком, який магістрант
уважає кращим, найбільш переконливим для розкриття свого творчого задуму.
Традиційно склалася певна композиційна структура магістерської роботи як
наукового твору згідно з ДСТУ 300895 [15], основними елементами якої в
порядку їх розташування є наступні:
1) титульна сторінка;
2) реферат (трьома мовами);
3) зміст;
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4) перелік умовних позначень (за необхідності);
5) вступ;
6) основна частина (розділи, підрозділи, висновки за розділами);
7) висновки щодо магістерської роботи;
8) перелік бібліографічних посилань;
9) додатки.
Титульна сторінка є першим аркушем магістерської роботи та
заповнюється за строго встановленими правилами.
У верхньому полі вказується повне найменування навчального закладу
або наукової організації. Верхнє поле із зазначеним текстом відділяється від
решти тексту титульної сторінки.
Через один відступ праворуч наводяться вказівки про допуск роботи до
захисту (номер і дата наказу), на тому ж рівні, ліворуч зазначається, що робота
виконана на правах рукопису, та рубрикатор УДК.
Далі зазначається прізвище, ім'я та по батькові магістранта (у називному
відмінку).
У середньому полі дається назва магістерської роботи, яка наводиться без
слова «Тема» і в лапки не укладається. Назва має бути по можливості
короткою, точною та відповідати її основному матеріалу.
Дуже короткі назви наукових робіт свідчать про те, що дослідження
проведене з вичерпною повнотою. У магістерських роботах висвітлюють
зазвичай

вузькі

теми,

заголовок

має

бути

конкретнішим,

а

тому

небагатослівним.
Не слід допускати в заголовку магістерської роботи невизначених
формулювань, наприклад: «Аналіз деяких питань ...», а також штампованих
формулювань типу: «До питання про ...», «До вивчення ...», «Матеріали до ...».
Якщо здобувач хоче конкретизувати заголовок своєї роботи, можна дати
підзаголовок, який повинен бути коротким і не перетворюватися на нову назву.
Після заголовку роботи наводиться шифр з номенклатури спеціальності
магістранта.
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Далі, ближче до правого краю титульного листа, зазначаються вчене
звання, науковий ступінь і прізвище й ініціали наукового керівника.
У нижньому полі зазначаються місце виконання дисертаційної роботи та
рік її написання (без слова «рік»).
За необхідності, згідно з нормативними вимогами навчального закладу,
наступною за титульною сторінкою наводиться перелік рецензентів окремих
розділів магістерської роботи. Приклад оформлення титульного листа та списку
рецензентів до магістерської роботи наведено у додатку В.
Реферат

призначений

для

швидкого

ознайомлення

із

змістом

магістерської роботи. Він має бути стислим, інформативним та містити
відомості, які дозволяють отримати загальне враження про роботу в цілому і
прийняти рішення про доцільність ознайомлення зі змістом роботи.
Реферат повинен містити:


прізвище, ініціали автора та назву магістерської роботи;



відомості про обсяг роботи: кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць,
додатків, джерел інформації;



текст реферату;



перелік ключових слів.
Текст реферату повинен містити відомості про: об’єкт дослідження;

предмет дослідження; мету роботи; основні результати роботи та їх новизну;
прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження; результати
апробації досліджень.
Ключові слова (58 слів або словосполучень), що є визначальними для
розкриття суті магістерської роботи, розміщують після тексту реферату, через
один рядок, друкують великими літерами в називному відмінку в рядок через
кому.
Оптимальний обсяг тексту реферату – 200300 слів (один аркуш).
Реферат наводиться трьома мовами: українською, російською та англійською.
Кожний варіант реферату починається з нової сторінки. Приклад оформлення
реферату до магістерської роботи наведено у додатку Г.
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Зміст магістерської роботи розміщують після реферату на новій сторінці.
Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів,
підзаголовків і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема: переліку
умовних позначень, скорочень і термінів, вступу, основної частини, висновків,
переліку посилань, додатків. Заголовки змісту повинні точно повторювати
заголовки в тексті. Скорочувати або давати їх в іншому формулюванні,
послідовності та підпорядкованості порівняно із заголовками в тексті не можна.
Заголовки однакових ступенів рубрикації необхідно розташовувати один
під одним без абзацного відступу. Усі заголовки починають з великої літери без
крапки у кінці. Останнє слово кожного заголовка з'єднують крапками з
відповідним йому номером сторінки у правому стовпчику змісту.
Нумерація рубрик робиться за системою індексування, тобто з
цифровими номерами, які містять у всіх рівнях, крім першого, номер як свого
розділу, так і підрозділу, якому вони підпорядковані. Приклад оформлення
змісту до магістерської роботи наведено у додатку Д.
На наступній сторінці після змісту наводиться перелік умовних позначень,
у якому наведені всі прийняті у магістерській роботі мало поширені умовні
позначення, символи, одиниці, скорочення та терміни з їх поясненням.
Ця вимога виконується, якщо у роботі використано понад п’ять умовних
позначень – абревіатур, символів, скорочень, які не є загальноприйнятими.
Незалежно від прийнятих умовних позначень, за першої появи цих елементів у
тексті роботи наводять їх тлумачення. Перелік упорядковується в абетковому
порядку. Приклад оформлення переліку умовних позначень до магістерської
роботи наведено у додатку Е.
Вступ є початковою частиною магістерської роботи, він не повинен
перевищувати 10 % текстової частини роботи.
У вступі до магістерської роботи зазвичай обґрунтовується актуальність
вибраної теми, мета і зміст поставлених завдань, формулюються об'єкт і
предмет

дослідження,

зазначаються

обрані

методи

дослідження,

повідомляється, у чому полягає теоретична значущість і прикладна цінність
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отриманих результатів, а також відмічаються положення, які виносяться на
захист.
Таким чином, вступ  це дуже відповідальна частина магістерської
роботи, оскільки вона не тільки орієнтує читача в подальшому розкритті теми,
але і містить усі необхідні її кваліфікаційні характеристики. Тому основні
частини вступу розглянемо більш докладно.
Актуальність  обов'язкова вимога до будь-якої наукової роботи, тому
цілком зрозуміло, що магістерська робота повинна починатися з обґрунтування
актуальності обраної теми.
У застосуванні до магістерської роботи поняття «актуальність» має одну
особливість. Магістерська робота, як вже зазначалося, є кваліфікаційною
роботою, і те, як автор уміє вибрати тему і наскільки правильно він цю тему
розуміє й оцінює з точки зору сучасності та соціальної значущості,
характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість. Висвітлення
актуальності повинно бути небагатослівним. Починати її опис здалеку немає
особливої необхідності. Досить у межах однієї-двох сторінок друкованого
тексту показати головне  суть проблемної ситуації, з чого і буде видна
актуальність теми.
Таким чином, якщо магістранту вдається показати, де проходить межа
між знанням і незнанням про предмет дослідження, то йому буває неважко й
однозначно визначити наукову проблему, а отже, і сформулювати її суть.
Проблему часто ототожнюють з питанням (тобто положенням, яке також
потрібно дослідити). Уважається, що проблема  це те ж питання, тільки більш
важливе та складне. Можна сказати, що це твердження правильне і не
правильне, оскільки специфічною рисою проблеми є те, що для її вирішення
необхідно вийти за рамки старого, вже досягнутого знання. Що ж стосується
питання взагалі, то для відповіді на нього цілком достатньо старого знання,
тобто для науки питання не є проблемою.
Щоб читачеві магістерської роботи повідомити про стан розробки обраної
теми, складається короткий огляд літератури, який у результаті повинен
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привести до висновку, що саме дана тема ще не розкрита (або розкрита лише
частково, або не у тому аспекті) і тому потребує подальшої розробки. Якщо
такого висновку магістрант дійти не може, то він позбавляє себе права на
розробку вибраної теми, оскільки йому, образно кажучи, не має сенсу
винаходити вже винайдений велосипед.
Огляд літератури за темою має показати ґрунтовне знайомство
магістранта зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела,
критично їх розглядати, виділяти істотне, оцінювати раніше зроблене іншими
дослідниками, визначати головне в сучасному стані вивченості теми.
Матеріали такого огляду слід систематизувати за певним логічним
зв'язком і послідовністю, і тому перелік робіт та їх критичний аналіз не
обов'язково давати тільки в хронологічному порядку їх публікації.
Оскільки магістерська робота зазвичай присвячується порівняно вузькій
темі, то огляд робіт попередників слід робити тільки з питань вибраної теми, а
зовсім не з усієї проблеми в цілому. У такому огляді немає сенсу викладати все,
що стало відомо магістранту з прочитаного і що має лише непряме відношення
до його роботи. Але всі скільки-небудь цінні публікації, що мають пряме та
безпосереднє відношення до теми роботи, повинні бути названі та критично
оцінені.
Іноді здобувач, не знаходячи в доступній йому літературі необхідних
відомостей, бере на себе сміливість стверджувати, що саме йому належить
перше

слово

в

описі

досліджуваного

явища,

однак

пізніше

це

не

підтверджується. Зрозуміло, такі відповідальні висновки можна робити тільки
після ретельного та всебічного вивчення літературних джерел і консультацій зі
своїм науковим керівником.
Від формулювання наукової проблеми та доказу того, що та частина
проблеми, яка є темою даної магістерської роботи, ще не достатньо розроблена
та висвітлена в спеціальній літературі, логічно перейти до формулювання мети
проведеного дослідження, а також вказати на конкретні завдання, які належить
вирішувати відповідно до цієї мети. Це звичайно робиться у формі
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перерахування (вивчити..., описати ..., встановити ..., виявити ..., вивести
формулу ... тощо).
Формулювання цих завдань необхідно робити якомога ретельніше,
оскільки опис їх вирішення має скласти зміст розділів магістерської роботи. Це
важливо також і тому, що заголовки таких розділів народжуються саме із
формулювань завдань проведеного дослідження.
Обов'язковим елементом вступу є формулювання об'єкта та предмета
дослідження. Об'єкт  це процес або явище, що породжують проблемну
ситуацію й вибрані для вивчення. Предмет  це те, що знаходиться в межах
об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу
співвідносяться між собою як загальне та часткове. У об'єкті виділяється та
його частина, яка слугує предметом дослідження. Саме на нього і спрямована
основна

увага магістранта, саме предмет дослідження визначає тему

магістерської роботи, яка зазначається на титульному листі як її назва.
Обов'язковим елементом вступу роботи є також вказівка на методи
дослідження, які слугують інструментом у добуванні фактичного матеріалу,
будучи необхідною умовою досягнення поставленої в такій роботі мети. У
вступі описуються й інші елементи наукового процесу. До них, зокрема,
відносять вказівку, на якому конкретному матеріалі виконана сама робота. Тут
також дається характеристика основних джерел отримання інформації
(офіційних, наукових, літературних, бібліографічних), а також зазначають
методологічні засади проведеного дослідження.
Наприкінці вступу бажано розкрити структуру роботи, тобто дати перелік
її структурних елементів та обґрунтувати послідовність їх розташування.
Основна

частина

магістерської

роботи

присвячена

розкриттю,

деталізації, доказу, аргументації основних положень роботи, які були викладені
у вступі тезисно. Висвітлюється процес дослідження, дається аналіз та
узагальнення отриманих результатів, їх інтерпретація та пояснення.
Основна частина складається з розділів (не менше 3), підрозділів, пунктів,
підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. З кожного розділу
99

формулюються висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових
і практичних результатів, що дасть змогу вивільнити загальні висновки від
другорядних подробиць.
На початку першого розділу необхідно розкрити актуальність теми, її
значущість

для

розвитку

відповідної

галузі

науки

чи

виробництва,

обґрунтувати доцільність проведення дослідження. Показати зв'язок вибраного
напряму досліджень із планами науково-дослідних робіт кафедри, з галузевими
або державними програмами.
У розділах основної частини наводять:


аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, результати патентноінформаційного пошуку із зазначенням практично розв’язаних завдань,
недостатності існуючих знань, провідних фірм, учених і спеціалістів у
даній галузі;



обґрунтування та вибір теоретичних та експериментальних методів;



дослідження, розробку методик досліджень;



опис експериментального обладнання;



первинні результати дослідження;



опрацювання первинних результатів;



результати дослідно-промислових випробувань (якщо їх проводили);



аналіз

основних

науково-технічних

результатів

з

точки

зору

достовірності, наукової та практичної цінності для галузі застосування.
Далі у розділі на підґрунті огляду літератури розкривають стан наукової
задачі. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, магістрант
повинен зазначити ті питання, що залишилися невирішеними й, отже,
визначити своє місце у розв'язанні наукової задачі. Необхідно закінчити цей
розділ коротким резюме стосовно доцільності проведення дослідження,
обґрунтуванням вибору об’єкта і предмета дослідження, формулюванням мети
й завдань дослідження. Загальний обсяг першого розділу не повинен
перевищувати 20 % обсягу основної частини магістерської роботи.
У наступних розділах, як правило, обґрунтовують вибір напряму
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досліджень, наводять методи вирішення завдань дослідження та їхні
порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення магістерських
досліджень. У теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези,
що розглядаються, в експериментальних – принципи дії й характеристики
розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань.
У інших розділах із вичерпною повнотою викладаються результати
власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у
розробку задачі.
Магістрант повинен давати оцінку повноти розв’язування поставлених
завдань,

оцінку

достовірності

одержаних

результатів

(характеристик,

параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і
зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні
результати, які зумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.
Між структурними частинами роботи повинен простежуватися чіткий
логічний зв'язок, тобто розділи мають бути пов’язані між собою й починатися з
короткого опису питань, що розкриваються у даному розділі в їхньому
взаємозв'язку з попередніми й наступними розділами.
Наприкінці кожного розділу обов’язково формулюють висновки зі
стислим викладенням наукових і практичних результатів тієї частини
дослідження, що була розглянута в цьому розділі. У висновках не слід
переказувати те, що було зроблено в розділі, а сформулювати, що із цього
випливає.
Магістерська робота закінчується заключною частиною, яка так і
називається  «Висновки».
Ця частина магістерської відіграє роль завершального положення,
зумовленого логікою проведеного дослідження, яке має форму синтезу
накопиченої в основній частині наукової інформації. Цей синтез  послідовний,
логічно рівний виклад отриманих підсумків та їх співвідношення із загальною
метою та конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі.
Саме тут міститься так зване «вивідне» знання, яке є новим стосовно вихідного
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знання, саме воно виноситься на публічне обговорення та оцінку наукової
громади в процесі публічного захисту магістерської роботи.
Це вивідне знання не повинно підмінятися механічним підсумовуванням
висновків наприкінці глав, що представляють коротке резюме, а має містити те
нове, суттєве, що становить підсумкові результати дослідження, які часто
оформляються у вигляді деякої кількості пронумерованих абзаців. Їх
послідовність визначається логікою побудови магістерського дослідження. При
цьому у кінцевих результатах наводиться не тільки наукова новизна та
теоретична значущість, а й практична цінність.
Однак до визначення практичної цінності наукових результатів не можна
повною мірою застосовувати ті критерії, якими користуються при організації та
плануванні виробничих завдань. Звичайно, ефективність виконання наукового
завдання, так само як і виробничого, вимірюється витратами матеріальних і
людських ресурсів, витратою часу на виконання й отриманим прибутком від
застосування наукових результатів на практиці. Але оцінка наукових
результатів складніша і не завжди вкладається в загальноприйняті економічні
критерії.
Справді, при оцінюванні загальних і фундаментальних досліджень досить
важко, а часом взагалі неможливо врахувати той практичний ефект, який
можуть дати сьогодні практична реалізація нових знань про світ, розуміння
нових закономірностей явищ. Вони можуть визначатися через деякий час,
тривалість якого заздалегідь невідома.
Може статися й так, що пошукове дослідження не розв’язує поставленого
завдання, але дає відповіді на інші важливі питання, які зовсім не ставилися в
плані даної роботи, а були розв’язані попутно. Правильною є думка, що при
оцінюванні планових фундаментальних досліджень важливо визначити,
наскільки вдалося наблизитися до розв’язання основного завдання і чи є якась
можливість розв’язати його повністю або частково; чи був обґрунтованим вибір
методів дослідження та послідовність розв’язання планових завдань; якою
мірою отримані результати можуть бути використані на практиці.
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Інший характер має оцінювання наукових робіт прикладного значення,
так як у самому плані дослідження вже визначаються конкретні завдання, що
важко зробити при виконанні фундаментальних досліджень, особливо
пошукового плану.
Заключна

частина

передбачає

також

наявність

узагальненого

підсумкового оцінювання виконаної роботи. При цьому важливо зазначити, в
чому полягає її головний сенс, які важливі побічні наукові результати отримані,
які постають нові наукові завдання у зв'язку з проведенням магістерського
дослідження. Заключна частина, складена за таким планом, доповнює
характеристику теоретичного рівня даної роботи, а також показує рівень
професійної зрілості та наукової кваліфікації її автора.
У деяких випадках виникає необхідність вказати шляхи розвитку
досліджуваної теми, форми та методи її подальшого вивчення, а також
конкретні завдання, які майбутнім дослідникам доведеться розв’язувати в
першу чергу.
Висновок може включати в себе і практичні пропозиції, що підвищують
цінність теоретичного матеріалу. Але такі пропозиції повинні обов'язково
виходити з кола робіт, проведених особисто магістрантом і впроваджених на
виробництві.
Таким чином, підбиваючи підсумок усьому вищевикладеному, можна
стверджувати, що заключна частина магістерської роботи являє собою не
просто перелік отриманих результатів проведеного дослідження, а їх
підсумковий синтез, тобто формулювання того нового, що внесено її автором у
вивчення та розв’язання проблеми. Висновки у заключній частині повинні
бути:


короткими;



новими (тобто такими, що до написання магістерської роботи були
невідомими);



конкретними;



обґрунтованими (тобто логічно випливати з тексту роботи).
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Перелік посилань – це список літературних джерел, на які є посилання в
основній частині роботи. Наводять його у кінці тексту роботи, починаючи з
нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.
Цей список подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті.
Не слід включати до списку джерел ті роботи, на які немає посилань у тексті
магістерської роботи і які фактично не були використані. Не рекомендовано
включати до цього списку енциклопедії, довідники, науково-популярні книги,
газети.
Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим
номером за переліком посилань, у прямокутних дужках, наприклад, «…у роботі
[1]…», «…автори робіт [5–8]…», «…як уважає автор роботи [6, с.24]».
За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у
окремому переліку, який розташовують у кінці цього додатка.
Бібліографічний опис у списку слід наводити згідно ДСТУ 7.1:2006 [16].
У додатках подають матеріал, який:


є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної
частини роботи може змінити впорядковане й логічне уявлення про
роботу;



не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через
великий обсяг або способи відтворення (оригінали фотографій, формули,
розрахунки, технічні завдання, інструкції та ін.);



може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для
фахівців даної галузі.
У додатки до роботи, якою передбачено проведення патентних

досліджень, наводиться звіт про патентні дослідження та патентні документи
(опис винаходу, формула винаходу), які були підготовлені у результаті
виконання роботи.
У додатках цього посібника наведено приклад структури (композиції)
типової магістерської роботи, складеної на підставі ДСТУ 300895 [15]
(додаток Ж), та основні вимоги до частин магістерської роботи (додаток З).
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Виконані частини роботи подаються на розгляд науковому керівникові і з
урахуванням його зауважень уточнюються, доповнюються, а за необхідності
переробляються магістрантом.
Після завершення редагування, доопрацювання та за погодженням з
науковим керівником магістерська робота передається для брошурування.
Друкується та брошурується магістерська робота у двох примірниках, один
варіант роботи передається на зберігання до архіву навчального закладу,
другий – на випускову кафедру для зберігання у бібліотечному фонді.
Після цього робота передається для підготовки відгуку та рецензії на неї
відповідно до встановленого порядку, а магістрант приступає до складання
автореферату магістерської роботи (структура та вимоги до оформлення
автореферату наведені у розділі 7 цього посібника).

5.3 Рубрикація тексту
Рубрикація магістерської роботи являє собою розподіл її тексту на
складові частини, графічне відділення однієї частини від іншої, а також
використання заголовків, нумерації тощо. Рубрикація у такого виду роботах
відображає

логіку

розмежування

наукового

дослідження

тексту рукопису на

і

тому

передбачає

чітке

окремі логічно-супідрядні частини.

Рубрикації повинна приділятися особлива увага, оскільки її роль у сприйнятті
тексту дуже велика. Дійсно, рубрики організовують читання, попереджаючи,
про що піде мова, або, принаймні, змушуючи зробити паузу, щоб осмислити
прочитане та підготуватися до сприйняття нового матеріалу. Крім того, вони
допомагають швидко знайти потрібний матеріал, розкриваючи будову
тексттпат і показуючи зв'язок і взаємозалежність окремих структурних частин.
Найпростішою рубрикою є абзац  відступ вправо на початку першого
рядка кожної частини тексту. Абзац, як відомо, не має особливої граматичної
форми. Тому його найчастіше розглядають як композиційний прийом, що
використовується для об'єднання низки речень, що мають спільний предмет
викладу. Абзаци робляться для того, щоб думки виступали більш зримо, а їх
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виклад носив більш завершений характер. Логічна цілісність висловлювання,
притаманна абзацу, полегшує сприйняття тексту. Саме поняття єдиної теми, що
об'єднує абзац з усім текстом, є те якісно нове, що несе з

собою абзац

порівняно з чисто синтаксичною «одиницею висловлювання»  реченням. Тому
правильна розбивка тексту магістерської роботи на абзаци істотно полегшує її
читання й осмислення.
Абзаци одного розділу або підрозділу повинні бути за змістом послідовно
пов'язані один з одним. Число самостійних речень в абзаці різне і коливається у
вельми широких межах, визначених складністю переданої думки. При роботі
над абзацом слід особливу увагу звертати на його початок. У першому реченні
найкраще називати тему абзацу, роблячи таке речення ніби заголовком до
решти матеріалу абзацної частини. При цьому формулювання першого речення
повинно бути таким, щоб не губився смисловий зв'язок із попереднім текстом.
У кожному абзаці слід витримувати систематичність і послідовність у
викладі фактів, дотримуватися внутрішньої логіки їх подачі, яка значною мірою
визначається характером тексту.
У оповідних текстах (де викладється ряд послідовних подій) порядок
викладу фактів найчастіше визначається їх хронологічною послідовністю та
смисловим зв'язком один з одним. У тексті наводяться тільки ключові події,
при цьому враховуються їх тривалість у часі і смислова значимість для
розкриття всієї теми.
У описових текстах, коли предмет або явище розкривається шляхом
перерахування його ознак і властивостей, спочатку прийнято давати загальну
характеристику описуваного факту, взятого в цілому, і лише потім 
характеристику окремих його частин.
Такі загальні правила розбивки тексту магістерської роботи на абзаци.
Що стосується ділення тексту такої роботи на більші частини, то їх розбивку не
можна робити шляхом механічного членування тексту. Ділити його на
структурні частини слід з урахуванням логічних правил поділу поняття.
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Розглянемо використання таких правил на прикладі розбивки розділів основної
частини на підрозділи.
Суть першого правила такого поділу полягає в тому, щоб перерахувати
усі види діленого поняття. Тому обсяг членів поділу повинен дорівнювати у
своїй сумі обсягу діленого поняття. Це означає, що розділ за своїм смисловим
змістом повинен точно відповідати сумі смислових змістів підрозділів, що
належать до нього.
Недотримання цього правила може призвести до структурних помилок
двоякого роду:


помилка першого роду проявляється у тому, що розділ за смисловим
змістом вужче загального обсягу складових його підрозділів, тобто
містить у собі зайві за змістом підрозділи.
Така помилка буде мати місце, якщо, наприклад, при розкритті змісту

глави «Асоціативні організаційні структури», крім параграфів «Корпорація»,
«Господарська асоціація», «Концерни», «Холдингові компанії», «Консорціум»,
«Картель» і «Трест», будуть як підрозділи зазначені виробничі кооперативи та
малі підприємства. Суть логічної помилки у тому, що тут розподіл на
підрозділи є надмірним і зайвим для даного випадку, оскільки кооперативи та
малі підприємства належать не до великомасштабного (якими є асоціативні
організаційні структури), а до маломасштабного бізнесу.


помилка другого роду виникає тоді, коли кількість складових підрозділів
розділу є за змістом недостатньою.
Наприклад, якщо взяти розділ «Послуги, що надаються банками» та

розбити на чотири підрозділи: 1) вклади «до запитання», 2) виграшні вклади, 3)
довгострокові вклади і 4) строкові вклади, то правило пропорційності розподілу
буде порушено і тут, тому що два члени поділу  короткострокові вклади та
цільові вклади  виявилися пропущеними.
Протягом усього розподілу вибрана нами ознака повинна залишатися
однією і тією самою і не підмінятися іншою. Наприклад, якщо розділ «Види
автомобільної техніки» розбити на три підрозділи: 1) легкові автомобілі, 2)
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вантажні автомобілі і 3) автомобілі-всюдиходи, то це буде неправильно. Справа
в тому, що автомобільна техніка розглядається тут замість однієї за двома
ознаками: видами вантажу, що перевозиться і прохідністю. Наслідком цього є
те, що, по-перше, поділ виявиться неповним, а по-друге, члени розподілу
частково збігаються один з одним, бо серед автомобілів-всюдиходів є як
легкові, так і вантажні автомобілі.
За змістом члени поділу повинні виключати один одного, а не
співвідноситися між собою як частина й ціле. Так, не можливо з точки зору
логіки визнати правильним поділ розділу «Хворі, які потребують особливого
догляду» на підрозділи: 1) діти, 2) жінки і 3) годуючі матері. Суть логічної
помилки в тому, що жінки та матері, що годують, перераховані тут як
самостійні члени поділу, хоча такими вони не є, тому що годувальниці  це ті ж
самі.
Розподіл має бути безперервним, тобто в процесі поділу треба переходити
до найближчих видів, а не перестрибуючи через них. Помилка, що виникає при
порушенні цього правила логіки, носить назву «стрибок у поділі». Наприклад,
якщо розділ «Види речень» поділити на три підрозділи: 1) прості речення, 2)
складносурядні речення і 3) складнопідрядні речення, то це явна логічна
помилка змішування в одному ряду понять різного ступеня рубрикації.
Помилку можна було б виправити, розбивши розділ тільки на два підрозділи: 1)
прості речення і 2) складні речення, які у свою чергу можуть бути розділені на
складносурядні та складнопідрядні.
Заголовки розділів і підрозділів магістерської роботи повинні точно
відображати зміст тексту, що до них належать. Вони не повинні скорочувати
або розширювати обсяг смислової інформації, яка в них міститься.
Не рекомендується до заголовка вводити слова, що відображають загальні
поняття або не вносять ясність у зміст заголовка. Не слід вводити до заголовка
слова, що є термінами вузькоспеціального або місцевого характеру. Не можна
також уводити до заголовка скорочені слова й абревіатури, а також хімічні,
математичні, фізичні та технічні формули.
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Будь-який заголовок у науковому тексті має бути по можливості
коротким, тобто він не повинен містити зайвих слів. Однак і надмірна його
стислість небажана. Справа в тому, що чим коротший заголовок, тим він
ширший за своїм змістом. Особливо небезпечні заголовки, якіскладаються з
одного слова. За таким заголовком складно судити про тему поданого під ним
тексту.
Зустрічається й інша крайність, коли автор роботи хоче максимально
точно передати в заголовку зміст розділу. Тоді заголовок розтягується на кілька
рядків, що істотно ускладнює його смислове сприйняття.
Рубрикація основної частини тексту магістерської роботи завжди
поєднується

з

нумерацією



числовим

(або

буквеним)

позначенням

послідовності розташування його складових частин. Більш детально прийоми
які використовуються при нумерації рубрик, наведені нижче у тексті цього
посібника.

5.4 Мова та стиль магістерської роботи
Оскільки магістерська робота є насамперед кваліфікаційною роботою, її
мові та стилю слід приділяти найсерйознішу увагу. Дійсно, саме мовностилістична культура магістерської роботи найкраще дозволяє судити про
загальну культуру її автора.
Мова та стиль роботи як частина писемної наукової мови склалися під
впливом так званого академічного етикету, суть якого полягає в інтерпретації
власної та залучених точок зору з метою обґрунтування наукової істини. Уже
виробилися певні традиції у спілкуванні вчених між собою як в усній, так і в
письмовій мові. Однак не слід уважати, що існує перелік «Прописаних правил»
наукової мови. Можна говорити лише про деякі особливості наукової мови, вже
закріплені традицією [17−20].
Найбільш

характерною

особливістю

письмової

наукової

мови

є

формальнологічний спосіб викладу матеріалу. Це знаходить своє вираження у
всій системі мовних засобів. Науковий виклад складається головним чином з
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міркувань, метою яких є доказ істин, виявлених у результаті дослідження
фактів дійсності.
Для наукового тексту характерними є завершеність, цілісність і
зв’язність. Для вираження тієї чи іншої мовленнєвої функції використовуються
різні мовні засоби текстового зв’язку. Часто в науковому тексті вони виконують
роль кліше, якими зручно користуватися при конструюванні тієї чи іншої
думки, наприклад:
1) Послідовність

викладу

у

часі

можна

передати

такими

словосполученнями: по-перше, по-друге, по-третє; з одного боку, з іншого боку;
насамперед, перш ніж, передусім, спочатку; потім, після того як, отже; також,
тепер, водночас; нарешті, на закінчення, наостанок, наприкінці;
2) Ступінь вірогідності повідомлення: очевидно, безумовно, без сумніву,
безперечно, напевне, певно, певна річ, звичайно, (як) відомо, мабуть.
3) Причина та наслідок, умова та наслідок: оскільки, тому, відтак,
таким чином, отже, внаслідок, в результаті, поза як; завдяки тому, що; у зв’язку
з тим, що; через те, що; відповідно до цього; зважаючи на те, що, з огляду на те,
що; з огляду на викладене вище; це залежить від того, що;
4) Зіставлення, протиставлення: так само, як і; як.., так і; проте, але,
навпаки, в той самий час, тимчасом як, але, у той час як, аж ніяк однак, втім;
5) Доповнення, уточнення: водночас, зокрема, крім того, щоправда,
наприклад, як-от, цебто, разом з тим, точніше, зауважмо, до того ж;
6) Узагальнення, висновок: отже, таким чином, відтак, узагальнюючи
сказане; з розглянутого можна зробити такі висновки; зважаючи на викладене
вище, звідси висновок; підсумовуючи, значить, як висновок; на закінчення
зазначимо, все сказане дає змогу зробити висновок, слід сказати;
7) Ілюстрація до сказаного: наприклад, так, проілюструємо це на;
наведемо (подамо) кілька прикладів, опишемо кілька випадків, коли;
8) Перехід до нової думки: раніше ніж перейти до; звернімося до;
розглянемо; зупинимося

на; розглянувши…,

зупинитися на; необхідно розглянути.
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перейдемо до; необхідно

Засобом

зв'язку

можуть

бути

займенники,

прикметники

та

дієприкметники: даний, цей, той, такий, названий, вказаний, зазначений та ін.
Не завжди такі й подібні їм слова та словосполучення прикрашають виклад, але
вони є своєрідними дороговказами, які попереджають про повороти думки
автора, інформують про особливості його розумової діяльності. Читач відразу
розуміє, що слова «дійсно» або «справді» вказують, що наступний за ними
текст призначений служити доказом, слова «з одного боку», «навпаки» і «втім»
готують читача до сприйняття протиставлення, «бо»  пояснення. Саме ці слова
завжди використовуються для опису математичних виразів, для показу
логічних зв'язків, які іншим способом показати практично неможливо.
У деяких випадках словосполучення розглянутого вище типу не тільки
допомагають позначити переходи авторської думки, а й сприяють поліпшенню
рубрикації тексту.
Наприклад, слова «приступимо до розгляду» можуть замінити заголовок
рубрики. Вони, відіграючи роль невиділених рубрик, роз'яснюють внутрішню
послідовність викладу, а тому в науковому тексті дуже корисні.
На рівні всього тексту для наукової мови однією із основних ознак є
цілеспрямованість і прагматична установка. Звідси робиться зрозумілим, чому
емоційні мовні елементи у магістерських робіт не відіграють особливої ролі.
Науковий текст характеризується тим, що до нього включають тільки точні,
отримані в результаті тривалих спостережень і наукових експериментів
відомості та факти. Це зумовлює і точність їх словесного вираження, а отже,
використання спеціальної термінології.
Завдяки спеціальним термінам досягається можливість у короткій формі
подавати розгорнуті визначення та характеристики наукових фактів, понять,
процесів, явищ.
Установлено, що кількість термінів, уживаних у сучасній науці, значно
перевищує загальну кількість слів, що вживаються в літературно-художніх
творах і розмовній мові.
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Слід твердо пам'ятати, що науковий термін не просто слово, а вираз
сутності даного явища. Отже, потрібно з великою увагою вибирати наукові
терміни та визначення. Не можна довільно змішувати в одному тексті різну
термінологію, пам'ятаючи, що кожна наука має свою, притаманну тільки їй,
термінологічну систему.
Не можна також уживати замість прийнятих у даній науці термінів
професіоналізми. Професіоналізм  це не позначення наукових понять, а
умовні, диференційовані найменування явищ, які використовуються у вузькому
середовищі фахівців і зрозумілі тільки їм. Це свого роду їх жаргон. У основі
такого жаргону лежить побутове уявлення про наукове поняття.
Фразеологія наукової прози також вельми специфічна. Вона покликана, з
одного боку, виражати логічні зв'язки між частинами висловлювання (такі,
наприклад, стійкі поєднання, як «навести результати», «як показав аналіз», «на
підставі отриманих даних», «резюмуючи сказане», «звідси випливає, що»), а з
іншого боку, позначати певні поняття, які по суті є термінами (такі, наприклад,
фразеологічні звороти та складні терміни, як «струм високої напруги»,
«державне право», «коробка передач» і т.п.).
Розглянемо граматичні особливості наукової мови, які теж істотно
впливають

на

мовностилістичне

оформлення

тексту

магістерського

дослідження. З точки зору морфології слід зазначити в ній наявність великої
кількості іменників з абстрактним значенням (дослідження, розгляд, вивчення і
т.п.).
У науковій прозі широко представлені відносні прикметники, оскільки
саме такі прикметники здатні з особливою точністю виражати достатні і
необхідні ознаки понять.
Як відомо, від відносних прикметників не можна утворити форми
ступенів порівняння. Тому в науковому тексті за необхідності використання
якісних прикметників перевага надається аналітичним формам порівняння.
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Для

утворення

такої

форми

найчастіше

використовують

слова

«найбільш», «найменш». Не вживається порівняльний ступінь прикметника з
префіксами «най», наприклад «найвище», «найшвидше».
Особливістю мови наукової прози є факт відсутності експресії. Звідси
домінуюча форма оцінки  констатація ознак, притаманних визначеному слову.
Тому більшість прикметників виступає частиною термінологічних
виразів. Окремі прикметники вживаються в ролі займенників. Так, прикметник
«наступні» замінює займенник «такі» і скрізь підкреслює послідовність
перерахування особливостей і ознак.
Основне місце в науковій прозі займають форми недосконалого виду
дієслова та форми теперішнього часу, тому що вони не виражають ставлення
описуваної дії до моменту висловлювання.
Широко використовуються зворотні дієслова, пасивні конструкції, що
зумовлено

необхідністю

підкреслити

об'єкт

дії,

предмет

дослідження

(наприклад: «У цій статті розглядаються ...», «Намічено виділити додаткові
кредити ...»).
У науковій мові дуже поширені вказівні займенники «цей», «той»,
«такий». Вони не тільки конкретизують предмет, але і виражають логічні
зв'язки між частинами виразу (наприклад: «Ці дані є достатньою підставою для
висновку ...»).
Займенники «щось», «дещо», «що-небудь» в силу невизначеності їх
значення у тексті дослідних робіт не використовуються.
Зупинимося тепер на синтаксисі наукової мови. Оскільки така мова
характеризується суворою логічною послідовністю, тут окремі речення та
частини складного синтаксичного цілого, всі компоненти (прості й складні), як
правило, дуже тісно пов'язані один з одним, кожен наступний випливає з
попереднього або є наступною ланкою в оповіді або міркуванні. Тому для
тексту наукової роботи, що вимагає складної аргументації та виявлення
причинно-наслідкових відношень, характерні складні речень різних видів з
чіткими синтаксичними зв'язками. Переважають складні прийменникові
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конструкції. Звідси багатство складених підрядних прийменників «завдяки
тому що», «між тим як», «тому що», «замість того щоб», «з огляду на те що»,
«тому що», «внаслідок того що», «після того як», «в той час як» та ін. Особливо
вживані похідні прийменники «протягом», «відповідно до ...», «в результаті»,
«на відміну від ...», «поряд з ...», «у зв'язку з ...» тощо.
У науковому тексті частіше зустрічаються складнопідрядні, а не
складносурядні речення. Це пояснюється тим, що підрядні конструкції
виражають причинні, тимчасові, умовні і тому подібні відношення, а також
тим, що окремі частини у складнопідрядному реченні тісніше пов'язані між
собою, ніж у складносурядному. Частини ж складносурядного речення ніби
нанизуються одна на одну, створюючи своєрідний ланцюжок, окремі ланки
якого зберігають незалежність і легко піддаються перегрупуванню.
Безособові,

неозначено-особові

речення

в

тексті

магістерських

робітвикористовуються при описі фактів, явищ і процесів. Номінативні речення
застосовуються в назвах розділів, підрозділів, у підписах рисунків, діаграм,
ілюстрацій.
У письмової наукової мови є і стилістичні особливості.
Об'єктивність викладу  основна стильова риса такої мови, яка випливає
із специфіки наукового пізнання, що прагне встановити наукову істину. Цим
пояснюється

використання

у тексті

наукових

робіт

вставних слів

і

словосполучень, що вказують на ступінь достовірності повідомлення.
Завдяки таким словам той чи інший факт можна подати як цілком
достовірний (звичайно, зрозуміло, дійсно), як передбачуваний (мабуть, треба
вважати), як можливий (можливо, ймовірно).
Обов'язковою умовою об'єктивності викладу матеріалу є також вказівка
на те, яким є джерело повідомлення, ким висловлена та або інша думка, кому
конкретно належить те чи інше висловлювання. У тексті цю умову можна
реалізувати, використовуючи спеціальні вступні слова та словосполучення (за
повідомленням, за відомостями, на думку, за даними, на нашу думку тощо).
Суто діловий і конкретний характер описів досліджуваних явищ, фактів та
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процесів майже повністю виключає індивідуальні особливості викладу,
емоційність і образність. У даний час у науковій мові вже досить чітко
сформувалися певні стандарти викладу матеріалу. Так, опис експериментів
робиться зазвичай за допомогою

коротких пасивних дієприкметників.

Наприклад: «Отримано окис магнію з домішкою сірки», «Було виділено 15
структур ...».
Використання

подібних

синтаксичних

конструкцій

дозволяє

сконцентрувати увагу читача тільки на самій дії. Суб'єкт дії при цьому
залишається невизначеним, оскільки вказівка на нього у таких наукових
текстах є необов'язковою.
Опис дії машин і механізмів у технічних магістерських роботах
найчастіше робиться за допомогою пасивних конструкцій, у яких присудок
виражається дієсловом у пасивно-зворотній формі. Наприклад: «Флюс до місця
подається автоматично».
У тих випадках, коли відсутнє застосування автоматики або спеціальної
техніки, тобто коли дія машини або приладу здійснюється вручну, присудок
уживається у формі третьої особи множини теперішнього або минулого часу.
Наприклад: «Засипання вугілля у даному випадку проводять вручну».
У магістерських роботах з технологічної тематики вказівки щодо
обслуговування машин і механізмів або при описі інших дій, що вимагають
точного чи обов'язкового виконання, прийнято давати за допомогою
інфінітивних

речень,

які

підкреслюють

категоричність

висловлювання.

Наприклад: «Забезпечити чистоту експерименту можна лише в тому випадку,
якщо:
1. Попередньо звільнити зразок від механічних домішок;
2. Розігріти його не нижче 550° С;
3. Виключити при цьому проникнення забрудненого атмосферного
повітря».
Стиль письмової наукової мови  це безособовий монолог. Тому виклад
зазвичай ведеться від третьої особи, тому що увага зосереджена на змісті та
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логічній послідовності повідомлення, а не на суб'єкті. Порівняно нечасто
вживається форма першої й абсолютно не уживається форма другої особи
однини займенників. Авторське «я» ніби відступає на другий план.
Зараз стало неписаним правилом, коли автор наукового твору виступає у
множині і замість «я» вживає «ми», вважаючи, що вираз авторства як
формального колективу додає більший об'єктивізм викладу.
Ставши фактом наукової мови, займенник «ми» зумовив цілий ряд нових
значень і похідних від нього зворотів, зокрема, із присвійним займенником
типу «на нашу думку». Однак зловживання в тексті займенником «ми»
справляє малоприємне враження.
Тому

автори

робіт

намагаються

вдаватися

до

конструкцій,

які

виключають ці займенники. Такими конструкціями є неозначено-особові
речення. Наприклад: «Спочатку проводять відбір зразків для аналізу, а потім
встановлюють їх відповідність за розмірами тиглів ...». Уживається також
форма викладу від третьої особи. Наприклад: «Автор уважає ...», «Розроблений
комплексний підхід до дослідження ...». При такому формулюванні усувається
необхідність у фіксації суб'єкта дії і тим самим позбавляє від необхідності
вводити до тексту магістерської роботи особові займенники.
Ознаками культури наукової мови є точність, ясність і стислість.
Смислова точність  одна з головних умов, що забезпечує наукову та
практичну цінність, викладеної у тексті магістерської роботи інформації.
Дійсно, невірно вибране слово може істотно зіпсувати зміст написаного,
дати можливість двоякого тлумачення тієї чи іншої фрази, надати всьому
тексту небажаної тональності.
Між тим автори магістерської роботи не завжди домагаються точності
слововживання, недбало вибираючи слова, які часто спотворюють висловлену
думку. Звідси різного роду лексичні помилки, що позбавляють наукову мову
точності і ясності.
Погана звичка насичувати свою промову канцелярськими словами,
«красуватися» мудрованою книжкової лексикою. Це заважає писати просто та
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зрозуміло. Особливо заважає точності висловлювань зловживання іноземними
словами. Часто це супроводжується елементарним незнанням сенсу слова.
Дуже часто точність порушується в результаті синонімії термінів.
Термінів-синонімів у одному висловлюванні не повинно бути. Погано, коли
здобувач пише то «розрядження», то «вакуум», або то «водяна турбіна», то
«гідротурбіна», або коли в одному випадку він використовує «томати», а в
іншому «помідори».
У науковій мові для позначення нових понять нерідко створюються нові
слова від іноземних за словотворчими моделями української мови. У результаті
з'являються

такі

«незграбні»

слова,

як

«шлюзувати»

(від

«шлюз»),

«штабелювати» (від «штабель»), «кабелізувати» або «кабелювати» (від
«кабель»).
Знижує точність інформації, що повідомляється, проникнення до наукової
мови просторічних і жаргонних слів цехового вжитку, які вживаються замість
відповідних термінів. Часто на сторінках технічних робіт при характеристиці
експлуатаційних переваг

техніки, що випускається, можна прочитати:

«виключений порив проводів», «прогин пластини у межах допуску»,
«зависання щіток швидко усувається», «скол ізолятора не відбувається».
Точність наукової мови зумовлена не тільки цілеспрямованим вибором
слів і виразів  не менш важливий вибір граматичних конструкцій, який
передбачає точне дотримання норм зв'язку у фразі. Можливість по-різному
пояснювати слова у словосполученнях породжує двозначність. Так, двозначна
конструкція: «В інших товарах подібні маркування відсутні» (інші товари або
подібні маркування відсутні  зрозуміти важко).
Інша необхідна якість наукової мови  її ясність. Ясність  це вміння
писати доступно та зрозуміло.
Практика показує, що особливо багато невизначеності виникає там, де
автори замість точних кількісних значень уживають слова та словосполучення з
невизначеним або занадто узагальненим значенням. Справді, чи можуть
задовольнити читача магістерської роботи, бажаючого бачити в кожному рядку
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її тексту конкретні та точні дані, такі фрази: «Належний рух інструмента та
деталі, що піддається обробці, забезпечується електродвигуном і окремими
механізмами верстата», «Для забезпечення нормального шва потрібно, щоб
попередньо була проведена відповідна обробка зварювальних поверхонь».
Дуже часто магістранти пишуть «і т.д.» у тих випадках, коли не знають,
як продовжити перерахування, або вводять да тексту фразу «цілком очевидно»,
коли не можуть викласти доводи. Звороти «відомим чином» або «спеціальним
пристроєм» нерідко вказують, що автор у першому випадку не знає, яким
чином, а у другому  яким саме пристроєм. У багатьох випадках порушення
ясності викладу викликане прагненням окремих авторів надати своїй праці
наукового вигляду. Від цього і з’являється абсолютно непотрібна наукоподібність, коли простим, усім добре знайомим предметам дають ускладнені
назви. Саме звичайне поняття, що позначається загальновідомим словом, у
таких авторів раптом виступає під суто науково-технічним найменуванням.
Наприклад, у науковій роботі з будівництва можна прочитати: «Димова труба 
невід'ємна частина коминка», де під коминком розуміється звичайна піч.
Причиною неясності висловлювання може стати неправильний порядок
слів у фразі. Наприклад: «Чотири подібних автомати обслуговують кілька тисяч
людей». У цій фразі підмет не відрізняється за формою від прямого додатка, і
тому неясно, хто (або що) є суб'єктом дії: автомати або люди, які їх
обслуговують.
Нерідко доступність і зрозумілість називають простотою. Простота
викладу сприяє тому, що текст магістерської роботи читається легко, тобто
думки її автора сприймаються без ускладнень. Однак не можна ототожнювати
простоту

і

примітивність.

Не

можна

також

плутати

простоту

із

загальнодоступністю наукової мови. Популяризація тут виправдана лише в тих
випадках, коли наукова робота призначена для масового читача. Головне при
мовно-стилістичному оформленні тексту магістерських робіт у тому, щоб його
зміст за формою свого викладу був доступним для того кола вчених, на яких
такі роботи розраховані.
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Стислість  третя необхідна й обов'язкова якість наукової мови,
найбільше визначає її культуру. Реалізація цієї якості означає вміння уникнути
непотрібних повторів, зайвої деталізації та словесного сміття. Кожне слово та
вираз слугує меті  точніше та коротше донести суть «справи». Тому слова та
словосполучення, що не несуть ніякого смислового навантаження, повинні бути
повністю виключені з тексту магістерської роботи.
Багатослівність, або мовна надмірність, найчастіше проявляється у
вживанні зайвих слів. Наприклад: «Для цієї мети фірма використовує наявні
підсобні приміщення» (якщо приміщень немає, то і використовувати їх не
можна); «Перевіркою було встановлено, що існуючі розцінки у багатьох
торгових точках нашого міста були значно завищені» (неіснуючі розцінки не
можуть бути ні завищені, ні занижені).
Щоб уникнути багатослів'я, необхідно перш за все, боротися з тим, коли
до тексту вводяться слова, непотрібні за смислом.
Такі слова у магістерській роботі свідчать не тільки про мовну недбалість
її автора, але і часто вказують на відсутність чіткої уяви про предмет або, на те
що він просто не розуміє точного сенсу запозиченого з чужої мови слова. Так
з'являються поєднання типу: інтервал перерви, внутрішній інтер'єр, габаритні
розміри тощо.
До мовної надмірності слід віднести і вживання без потреби іноземних
слів, які дублюють українські слова і тим самим невиправдано ускладнюють
вислів. Навіщо, наприклад, говорити «нічого екстраординарного», коли можна
сказати «нічого особливого»; замість ординарний  звичайний, замість
індиферентно  байдуже, замість ігнорувати  не помічати, замість лімітувати 
обмежувати, замість орієнтовно  приблизно, замість функціонувати  діяти,
замість диверсифікація  різноманітність, замість детермінувати  визначати,
замість випробовувати  перевіряти і т. д. Неправильне або паралельне
вживання іншомовної лексики призводить, як правило, до непотрібних
повторів, наприклад: «промислова індустрія» (у слові «індустрія» вже укладено
поняття «промислова»), «форсувати будівництво прискореними темпами»
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(«форсувати» й означає «вести прискореними темпами»), «зазнати повне
фіаско» («фіаско» і є «повна поразка»).
Інший різновид багатослівності  тавтологія, тобто повторення того ж
самого іншими словами. Багато магістерських робіт буквально переповнені
повтореннями однакових або близьких за значенням слів, наприклад: «у серпні
місяці»,

«схематичний

план»,

«п'ятеро

людей

шахтарів»,

«сім

штук

трансформаторів» тощо.
Крім лексичних форм багатослів'я у роботах трапляються часто й
стилістичні

недоліки

мовної

надмірності,

серед

яких

переважають

канцеляризми, що засмічують мову. Прикладом можуть служити наступні
фрази: «Ці товари допустимі до продажу тільки після спеціальної обробки»,
«Перехідні кільця в цьому вузлі служать у якості ізоляції», «Подача напруги
здійснюється

тут

через

посередництво

двополюсного

контактора»,

«Розвантаження товарів проводять на базі використання стрічкового конвеєра».
Особливо часто канцеляризми проникають у наукову мову в результаті
недоречного використання деяких прийменників (у справі, по лінії, за рахунок,
в частині), які позбавляють таку мову емоційності та стислості. Наприклад: «У
частині задоволення запитів населення», «У справі підвищення економічності
роботи двигуна».
Домогтися

стислості

викладу

можна,

застосовуючи

лексичні,

морфологічні та синтаксичні способи підвищення інформаційної ємності
тексту. Розглянемо деякі з них.
Стислість у передачі змісту роботі досягається завдяки використанню
різного роду скорочень слів і словосполучень, заміні часто повторюваних
термінів абревіатурами. При першому згадуванні повторюваного терміну
замінюємо його абревіатурою, наводячи її у круглих дужках. Наприклад:
«Досліджена електрична потужність повітряно-масляної ізоляції (ПМІ).
Установлено, що ПМІ залежно від ...». Велике поширення в магістерській
роботі отримали змішані термінологічні скорочення (УФ-промені, ІЧ-спектр,
ВЧ-підігрів замість «ультрафіолетові промені», «інфрачервоний спектр»,
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«високочастотний підігрів»), умовні абревіатури (ККД, ЕРС, ВМТ, ЕД замість
«коефіцієнт корисної дії», «електрорушійна сила», «верхня мертва точка»,
«електричний двигун»), а також скорочення ключових слів.
Існують три способи скорочення ключових слів:
1) залишають тільки початкову літеру слова (наприклад, «Ч.» замість
«частина»);
2) залишають частину слова, відкидаючи закінчення, суфікс або декілька
складів («пит.» замість «питома»);
3) пропускають декілька букв у середині слова, сполучаючи їх дефісом
(«тем-pa» замість «температура»).
Останній прийом більш кращий для тих слів, які в тексті змінюються за
відмінками. Великі можливості лаконізації тексту магістерської роботи
закладені у використанні морфологічних засобів. При описі нововведень
найчастіше використовуються короткі пасивні дієприкметники (наприклад,
«встановлені

основні

параметри

процесу»,

«виявлена

підвищена

гігроскопічність мерсеризованих тканин»).
У складних словах, що містять числівник і прикметник, прийнято першу
частину слова позначати цифрою, а другу приєднувати через дефіс (5-км
ділянка,

1,5-т

автомобіль).

Широко

використовуються

конструкції

з

іменниками в родовому відмінку, побудованими у вигляді ланцюжка, щоб
вмістити в одну фразу максимум інформації, наприклад: «Виявлені резерви
підвищення рівня експлуатації ліній електропередач і продуктивності праці
обслуговуючого персоналу». Автору треба перебудовувати фразу, якщо є
можливість заощадити хоча б кілька друкованих знаків. Так, пасивно-зворотні
дієслова часто замінюють дієсловами дійсного способу або простими
дієприкметниками. Наприклад, замість «головка блоку виготовляється з
чавуну» зазвичай пишуть «головка блоку виготовлена з чавуну» або «головку
блоку виготовляють з чавуну». Стислості тексту також можна досягти шляхом
заміни видових понять на коротші родові поняття.
У тексті магістерської роботи використовуються тільки ті синтаксичні
конструкції, які дають найбільшу економію засобів вираження. Складні
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речення в тексті роботи знаходять обмежене застосування, але в деяких
випадках без них не обійтися. За необхідності слід враховувати, що
безсполучникові речення стисліші ніж речення з прийменниками і тому більш
прийнятні.
Підвищення інформаційної місткості тексту магістерської роботи,
природно, не вичерпується зазначеними лексичними, морфологічними та
синтаксичними способами. Вони є лише найбільш поширеними прийомами, що
дозволяють добитися максимальної стислості мовного матеріалу магістерських
робіт.
Дуже часто в тексті технічних робіт виникає необхідність у певній
послідовності

перерахувати

технологічні

операції,

трудові

прийоми,

несправності машин і механізмів. У таких випадках зазвичай використовуються
складні безсполучникові речення, у першій частині яких містяться слова з
узагальнюючим значенням, а в наступних частинах по пунктах конкретизується
зміст першої частини.
При цьому рубрики переліку будуються однотипно, подібно до
однорідних членів при узагальнюючому слові у звичайних текстах. Тим часом
порушення однотипності рубрик переліку  досить поширений недолік мови
багатьох магістерських робіт. Тому на однотипність побудови таких рубрик
завжди слід звертати увагу.
Для мовностилістичного оформлення магістерської роботи дуже важливо
вміти організовувати накопичену наукову інформацію у зв'язний текст, для
чого треба добре розбиратися в його мовних функціях і лексичних засобах їх
реалізації. Для полегшення роботи у додатку К у формі таблиці, наведені мовні
кліше,

що

виконують

різні

мовні

функції,

використовуються як засоби зв'язку між реченнями.
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які

в

наукових

творах

РОЗДІЛ 6 ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Прийнято

вважати,

що оформлення  заключний етап створення

рукопису кваліфікаційного дослідження. Насправді це не так. Загальновідомо,
що форма нерозривно пов'язана із змістом. І хоча ця думка стала тривіальною,
багато авторів робіт уважають, що оформляти текст слід лише тоді, коли
рукопис уже готовий. Безумовно, вони помиляються.
Справа в тому, що визначення форми наукового твору супроводжує
складання плану дослідження. Саме тоді виявляються контури майбутнього
наукового твору, намічається характер та обсяг ілюстративного матеріалу,
складається в основному коло джерел. Це загальна організаційна умова
говорить про те, що пошук оптимальної форми наукового твору йде на кожній
стадії дослідження. Тому робота над формою магістерської роботи може
значною мірою передбачити, за певних умов, її зміст.
Таким чином, усе це дозволяє зробити висновок, що оформлення
магістерського дослідження  це одночасний із створенням його змісту дуже
важливий процес, який відкладати «на потім» не можна. Причому оформлення
магістерської роботи має бути на високому рівні та відповідати вимогам, що
висуваються до рукописів, які виходять у друк. А оскільки ці вимоги в даний
час дуже високі, має сенс докладно розглянути порядок подання до друку
окремих видів текстового, табличного, формульного й ілюстративного
матеріалу, а також правила оформлення бібліографічного апарату магістерської
роботи та вимоги до її передруку.

6.1 Загальні вимоги
Магістерська робота оформляється державною мовою. У деяких випадках
дозволяється оформлення магістерської роботи іншою мовою (російської або
англійською) за дозволом кафедри. Оформлення тексту повинно відповідати
вимогам стандарту України ДСТУ 3008–95 [15] та стандарту КрНУ [21].
Обсяг основного тексту магістерської роботи повинен бути не меншим
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80 і не більшим 100 сторінок. До основного тексту входять:
вступ (1–3 стр.);
основні розділи (70–90 стр.);
висновки (до 3 стр.).
Обсяг наступних складових частин роботи – переліку використаних
літературних джерел і додатків залежить від кількості джерел та змісту роботи,
але бажано, щоб загальний обсяг магістерської роботи не перевищував 120
сторінок.
Роботу оформляють на аркушах форматом А4 (297х210 мм) машинним
(за допомогою комп'ютерної техніки) способом з одного боку аркуша білого
паперу. Для підготовки та друкування магістерської роботи рекомендується
використовувати текстовий редактор Microsoft Word. Допускається включення
до роботи сторінок, виконаних методом репрографії.
Текст друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, через 1,5
інтервали із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного
її заповнення. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього
тексту роботи та дорівнювати п'яти знакам – 1,25 см. Поля ліворуч – 25 мм,
праворуч – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм. Заповненість останньої сторінки
розділу має становити не менше 75 % від її загального обсягу.
Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ
ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не
нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів магістерської
роботи.
Умовні буквені позначення (символи) у формулі повинні відповідати
нормам, установленим стандартом ДСТУ 3120–95 [22], і бути однаковими в
тексті та формулах, а терміни та визначення понять – ДСТУ 2843–94 [23] – і
бути однаковими .у всіх розділах магістерської роботи.
На останній внутрішній сторінці обкладинки магістерської роботи
наклеюється «кишеня» (конверт форматом А5) куди вкладається один
примірник автореферату магістерської роботи.
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6.2 Нумерація сторінок
Сторінки магістерської роботи слід нумерувати арабськими цифрами,
додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер
сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Першою є титульна сторінка. Номер сторінки на титульній сторінці
магістерської роботи та реферату не проставляють. Першою нумерованою
сторінкою магістерської роботи є «ЗМІСТ».
Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до
загальної нумерації сторінок роботи.

6.3 Заголовки розділів, підрозділів та їх нумерація
Розділи та підрозділи, пункти та підпункти повинні мати заголовки.
Заголовки структурних елементів роботи (РЕФЕРАТ, ЗМІСТ тощо) та
заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка та друкувати великими
літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Відстань між заголовком розділу
та подальшим текстом становить один рядок.
Заголовки підрозділів, пунктів т підпунктів звіту слід починати з
абзацного відступу та друкувати малими літерами, крім першої великої,
напівжирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Відстань між
заголовком підрозділу (пункту, підпункту) та попереднім текстом має бути
один рядок. Назва підрозділу (пункту, підпункту) та подальший текст не
розділяються відстанню.
Переноси слів у заголовках розділів та підрозділів не допускається.
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту
та підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше 3-х
рядків тексту.
Будь-який заголовок повинен бути точним. Він не повинен скорочувати
або розширювати обсяг смислової інформації, що міститься у тексті. Заголовки
в магістерських роботах містять від 2 до 14 слів, тобто вони зазвичай займають
не більше 2-х рядків.
Якщо заголовок складається з двох позицій, їх розділяють крапкою.
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Переноси слів у заголовках не допускаються.
Розділи магістерської роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах
викладення суті кваліфікаційної роботи і позначатися арабськими цифрами без
крапки після них, наприклад: 1, 2, 3 і т. д.
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.
Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера
підрозділу, відокремлених крапкою, наприклад: 1.1, 1.2 і т. д.
Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного підрозділу.
Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу та
порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту
крапку не ставлять, наприклад: 1.1.1, 1.1.2 і т. д.
Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера
підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту,
відокремлених крапкою, наприклад: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.
Усередині пунктів або підпунктів можуть бути наведені переліки перед
яким ставлять двокрапку, а перед кожною позицією перерахування слід ставити
дефіс. За необхідності, при деталізації перерахувань використовують малу
літеру української абетки, за винятком ґ, є, і, ї, и, й, о, ч, ь ', після якої
ставиться дужка (перший рівень деталізації), наприклад: а)…; б)…; в)… Для
подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою
(другий рівень деталізації) наприклад:1)…; 2)…; 3)…

6.4 Оформлення посилань і цитат
Посилання необхідно виконувати за такими формами:
 на літературу: наводять у квадратних дужках [1], указуючи
порядковий номер за списком. Нумерація посилань повинна починатися з
одиниці іта далі за порядком «… у роботах [3,5]», «… у роботах [4–7]», «... [7,
таблиця 34, с. 98]», «...[5, с. 18]»;
 на формули: «... у формулі (5.2)»; «... у формулах (5.3, ... , 5.7)»;
 на додатки: «... наведено в додатку А», «... наведено в таблиці В.5»
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або (додаток Б), (рисунок Б.3), (додатки К, Л );
 на рисунки: «На рисунку 3.1 зображено...» або в дужках за текстом
«У результаті дослідження одержимо залежність швидкості від часу (рис. 3.2)»,
на частину рисунка «... показано на рисунку 3.4, б»;
 на таблиці: «... наведено в таблиці 3.1»; «... в таблицях 3.2 – 3.5» або в
дужках по тексту (табл. 3.6).
Посилання на раніше наведені рисунки і таблиці наводять зі скороченим
словом «дивись» у дужках за ходом чи в кінці речення (див. рис. 1.4),
(див. табл. 3.2).
Цитування має використовуватися у всіх випадках, коли в роботі
використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені
безпосередньо автором.
При написанні магістерської роботи й використанні у ній цитат потрібно
обов’язково застосовувати загальні правила цитування, а саме:
1. Текст цитати починається й закінчується лапками та наводиться в тій
граматичній формі, у якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей
авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не
виділяються лапками, за винятком тих, які викликали загальну полеміку. У цих
випадках використовується вираз «так званий».
2. Цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського
тексту й без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при
цитуванні допускається без перекручення авторського тексту та позначається
трьома крапками, які ставляться в будь-якому місці цитати (на початку,
всередині, на прикінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв
розділовий знак, то він не зберігається.
3. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.
4. При непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів
своїми словами) слід давати відповідні посилання на джерело.
5. Якщо виявляється ставлення автора статті до окремих слів або думок
із цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або
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знак питання.
6. Якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова,
робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення,
ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора статті, а весь текст
застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є:
(курсив наш. − М.Х.), (підкреслено мною. − М.Х.), (розрядка моя. − М.Х.) [14].

6.5 Оформлення ілюстрацій
Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки)
слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються
вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у
роботі перед їх наведенням у тексті.
Якщо магістерська робота містить креслення (наприклад, дослідних
зразків, експериментального стенда тощо) та схеми, то вони повинні
виконуватись відповідно до вимог ЄСКД та ЄСПД і розміщуватись на
окремому аркуші з головним написом (штампом) згідно з міждержавним
стандартом ДСТУ 2.104.2006 [24].
Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у
роботі дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.
Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За
необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий
текст).
Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке разом з назвою
ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, рівняння – «посередині»,
наприклад: Рисунок 3.1 – Функціональна схема пристрою.
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. Номер
ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації,
відокремлених крапкою, наприклад: Рисунок 3.2 – означає другий рисунок
третього розділу.
У випадку, коли ілюстрації складаються з частин, їх позначають малими
буквами української абетки з дужкою – а), б) під відповідною частиною. У
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такому випадку після найменування ілюстрації ставлять двокрапку та дають
найменування кожної частини, наприклад: а – найменування першої частини; б
– найменування другої частини, або за ходом найменування ілюстрації, беручи
букви в дужки, наприклад: Рисунок 3.2 – Структурна схема (а) та часові (б)
діаграми роботи фазометра.
Якщо частини ілюстрації не вміщуються на одній сторінці, то їх
переносять на наступні сторінки. У цьому випадку, під початком ілюстрації
вказують повне її позначення, а під її продовженнями позначають «Рисунок 3.2
(продовження)». Пояснювальні дані розміщують під кожною частиною
ілюстрації.
Якщо в тексті є посилання на складові частини зображеного засобу, то на
відповідній ілюстрації вказують їх порядкові номери в межах ілюстрації.
Посилання на нумерований елемент ілюстрації в тексті дається без дужок,
наприклад: «вентиль 3 на рисунку 5.2».

6.6 Оформлення таблиць
Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць.
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона
згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути
посилання в роботі перед їх наведенням у тексті.
Розміщують таблицю таким чином, щоб її можна було читати без
повороту переплетеного блоку магістерської роботи або з поворотом за
годинниковою стрілкою. Зразки таблиць наведено нижче.
Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в
межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового
номера таблиці, відокремлених крапкою. Наприклад: Таблиця 2.1 – Значення
амплітудних і фазових спотворень фільтрів.
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Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім
першої великої) і розміщують над таблицею з абзацного відступу. Назва має
бути стислою та відповідати змістові таблиці.
Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки,
таблицю поділяють на частини та розміщують одну частину під одною або
поруч, чи переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в
кожній частині таблиці її головку та боковик.
При поділі таблиці на частини допускається табличну головку або
боковик заміняти відповідними номерами граф чи рядків, нумеруючи їх
арабськими цифрами у першій частині таблиці.
Слово «Таблиця» та її назву вказують один раз зліва над першою
частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці» із
зазначенням номера таблиці.
Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з
малої, якщо вони складають одне речення із заголовком.
Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У
кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки та
підзаголовки граф указують в однині.
Приклад оформлення заголовків таблиці:
Значення

Найменування показника

у режимі 1
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у режимі 2

або,
Витрати електроенергії в цехах, кВт

Рік

Ливарний

Механічний

Зварювальний

2

3

4

1

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного
слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при
першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити
лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які
повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку
таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.
Залежно від розміру таблиці її розміщують:
– безпосередньо після тексту, до якого вона належить;
– на наступній сторінці;
– у додатку.
Зразки:
Таблиця 6.1
Діаметр стрижня
кріпильної деталі, мм
1,1
1,2
1,4

Маса 1000 шт Діаметр стрижня Маса 1000 шт
сталевих шайб, кріпильної деталі, сталевих шайб,
кг
мм
кг
0,045
0,048
0,111

2,0
2,5
3,0

0,192
0,350
0,552

Таблиця 6.2 – Параметри шайб
Усі розміри у міліметрах

1

Внутрішній
діаметр
шайби
2

2,0

2,1

Номінальний діаметр різі
болта, ґвинта, шпильки

Товщина шайби
легкої
нормальної важкої
s
b
s
b
s
b
3
4
5
6
7
8
0,5
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0,8

0,5

0,5

0,6

0,6

Продовження таблиці 6.2
Усі розміри у міліметрах
1
4,0

2
4,1

3
0,8

4
1,2

5
1,0

6
1,0

7
1,4

8
1,4

…

…

…

…

…

…

…

…

48,0

48,5

7,0

12,0

–

10,0

–

6.7 Оформлення формул і рівнянь
Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому
вони згадуються.
Для

набору

формул

рекомендується

використання

математичних

редакторів Microsoft Equation (переважно), Math Type з наступними розмірами
символів: звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, дрібний індекс – 7 пт,
великий символ – 24 пт, дрібний символ – 12 пт.
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Для редактора формул використовуються наступні параметри: великі,
малі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, курси, інші Times New Roman.
Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, котрі мають у складі знаки
суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках.
Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька
коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна писати в
одному рядку, а не одну під одною. Невеликі та нескладні формули, що не
мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.
Формули та рівняння у роботі слід нумерувати порядковою нумерацією в
межах розділу. Номер формули або рівняння зазначають у круглих дужках у
крайньому правому положенні на рядку. Він складається з номера розділу та
порядкового

номера

формули

або

рівняння,

відокремлених

крапкою,

наприклад, формула (1. 3) – третя формула першого розділу. Якщо номер не
вміщується у рядку з формулою, його переносять на наступний рядок нижче
формули. Номер формули при її перенесянні вміщують на рівні останнього
рядка.
Номер групи формул, розміщених на окремих рядках та об'єднаних
фігурною дужкою (парантезом), ставлять справа від вістря парантеза, яке
знаходиться в середині групи формул і звернене в бік номера.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до
формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій
послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.
Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують
ззовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер
формули-дробу пишуть на рівні основної горизонтальної риски формули.
Якщо чергова формула є різновидом наведеної раніше основної формули,
допускається її нумерація арабськими цифрами та малими прямими літерами
української абетки, яку пишуть упритул до цифри, наприклад: (8.1а), (8.1б).
Три крапки всередині формули застосовується на нижній лінії рядка.
Коми (при перерахуванні величин), а також знаки додавання, віднімання та
рівняння ставлять перед трьома крапками і після них, наприклад:
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f n (1 ,...n1 ); d1  d 2  ...  d n ; l1  l2  ...  ln .
Дужки у формулах варто застосовувати в першу чергу круглі ( ), у другу –
прямі (квадратні) [ ], у третю – фігурні { }, у четверту – кутові < >. Наприклад:
k 

c



 y z  



2

 y

K



.

Дужки у формулах слід писати так, щоб вони повністю охоплювали за
висотою вміщені в них вирази. Дужки одного виду повинні бути однакової
висоти, у разі використання однакових за накресленням дужок зовнішні дужки
повинні бути за розміром більше внутрішніх.
Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному
тексті. Інші нумерувати не рекомендується.
Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід
давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають без абзацу словом
«де» без двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового
рядка.
Розділові знаки розставляють у розшифровці таким чином:


між символом і текстом ставлять тире;



одиниці вимірювань відокремлюють від тексту комою;



перед наступним символом ставлять крапку з комою;



у кінці останньої розшифровки ставлять крапку.
Якщо необхідно навести числове значення величини, то його записують

після розшифрування. Допускається застосовувати позначення одиниць
фізичних величин у поясненнях позначень величин.
Наприклад:

u (t )  U m sin(  t   u ) ,
де

(5.2)

u(t ) – миттєве значення, В;

U m – максимальне або амплітудне значення, що дорівнює 220 В;
  2 / T  2f – кутова частота (швидкість зміни аргументу), що дорівнює
314 с-1;
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 u – початкова фаза, що дорівнює 120°.
Уміщувати позначення одиниць фізичних величин поряд з формулою, що
виражає залежність між величинами у літерній формі, не допускається.
Правильно:

Неправильно:

V = s / t.

V = s / t, м/с.

Літерне позначення одиниць, які входять до добутку, відділяють крапкою
на середній лінії як знаком множення. Наприклад: Н · м; А · м.
Якщо формула займає кілька рядків, то вона повинна бути розірвана
тільки на математичних знаках: додавання «+», віднімання «–», множення «×»,
ділення «/» та ін., які повторюють на початку наступного рядка.
Формула є частиною речення, тому до неї застосовують такі ж правила
граматики, як і до інших членів речення. Якщо формула знаходиться в кінці
речення, то після неї ставлять крапку. Формули, які ідуть одна за одною і не
розділені текстом, розділяють комою.
Міркування між формулами типу звідки, отже, або, таким чином,
тобто, оскільки, тому що й інші треба виносити в окремий рядок зліва.

6.8 Написання одиниць фізичних величин
Буквені позначення одиниць фізичних величин повинні друкуватися
прямим шрифтом або курсивом у редакторі формул. Обов’язковим для
використання є Міжнародна система одиниць (SI), в якій за основні одиниці
прийняті: метр, кілограм, секунда, ампер, градус Кельвіна тощо. У позначеннях
одиниць вимірювання крапку як розділовий знак не ставлять.
Позначення одиниць слід застосовувати після числових значень величин і
розміщувати в одному рядку з ними без переносу на наступну лінійку. Між
останньою цифрою числа та позначенням одиниці слід залишати проміжок,
який дорівнює мінімальній відстані між словами.
Правильно:

Неправильно:

100 кВт; 100 kW;

100кВт; 100kW;

80 %.

80%.
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За наявності десяткового дробу в числовому значенні величини
позначення одиниці вимірювання слід розміщувати після всіх цифр.
Правильно:

Неправильно:

57,23 м; 57,23 m.

57,23м; 57,23m.

При вказуванні значень величин із граничними відхиленнями слід брати
числові значення з граничними відхиленнями в дужках і позначення одиниць
вимірювання розміщувати після дужок або проставляти позначення одиниць
після числового значення величини та після її граничного відхилення.
Правильно:

Неправильно:

(100,0 ± 0,1) кг;

100,0 ±0,1 кг;

75 g ± 1 g.

75 ± 1 g.

Буквені позначення одиниць вимірювання, що входять у добуток, слід
відділяти крапками на середній лінії, як знаками множення.
Правильно:

Неправильно:

кВт·год;

кВтгод;

Н·м; N·m.

Нм; Nm.

При застосуванні скісної риски позначення одиниць вимірювання в
чисельнику і знаменнику слід розміщувати в лінію, добуток позначень одиниць
в знаменнику слід брати в дужки.
Правильно:

Неправильно:

Вт/(м2·К); W/(m2·K).

Вт/(м2•К); W/(m2•K).

У складних одиницях комбінувати літерні позначення та назви одиниць
не допускається.
Правильно:

Неправильно:

36 км/год;

36 км/година;

3,6 м/с.

40 м за секунду.

6.9 Правила переносу
Частини слів з одного рядка у другий переносять, дотримуючись
відповідних орфографічних і технічних правил. Але слід пам′ятати, що поділ
136

слова на частини відбувається не довільно, а за правилами, які пришвидшують
процес читання та сприймання тексту.
Але слід пам’ятати, що переноси не допускаються у назвах розділів,
підрозділів і т. д., а також у найменуваннях таблиць, рисунків тощо.
При переносах, окрім загальновживаних правил, потрібно дотримуватись
таких вимог – не можна:
– розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які
складаються з ініціальних скорочень і цифр: САК, ЛАЗ-150, МАГАТЕ;
– переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали
або інші умовні скорочення, що до них належать;
Правильно:

Неправильно:

І.К. Карпенко-Карий

І.К. // Карпенко-Карий

акад. (доц., проф.) Сивобородько

акад. (доц., проф.) //
Сивобородько

– відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать;
Правильно:

Неправильно:

1917 р.

1917 // р.

20 см3 або 20 куб. см

20 // см3 або 20 // куб. см

– відривати та переносити граматичні закінчення, з’єднані з цифрами
через дефіс;
Правильно:

Неправильно:

2-й

2- // й

10-му

10- // му

– розривати умовні (графічні) скорочення типу вид-во, і т. д., і т. ін.;
– переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужку або
лапки, що закривають попередній рядок, а також залишати у попередньому
рядку відкриту дужку або відкриті лапки;
– при розділі назв робіт, їх структурних частин, пояснювальних написів і
т. д. залишати в попередньому рядку службові частини мови (прийменники,
сполучники тощо), що стосуються слова, яке переносять у наступний рядок;
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Правильно:

Неправильно:

«… денної форми навчання //

«денної форми навчання зі //

зі спеціальності…»;

спеціальності…»;

«методичні вказівки //

«методичні вказівки щодо //

щодо самостійної роботи…»

самостійної роботи…»

Не можна у назвах і заголовках залишати у попередньому рядку слово,
яке разом з наступними словами сприймається як одна синтаксична
словоформа:
Правильно:

Неправильно:

«вищий навчальний заклад» «Кривий

«вищий // навчальний заклад»

Ріг»

«Кривий // Ріг»

Такий поділ допускається, якщо при перенесенні словосполучення
утворюється додатковий рядок.

6.10 Написання календарних дат
Дата – обов’язковий реквізит усіх документів. Дати пишуться арабськими
цифрами у одному рядку в такій послідовності: день місяця, місяць, рік.
Якщо день місяця або порядок місяця починається цифрою до 10, то
перед нею пишеться 0 (нуль). Рік зазначають лише двома останніми цифрами
без крапки після них (якщо це не кінець речення), без слова «рік» і без
скороченої позначки «р».
До 31 грудня 1999 р. написання календарних дат у документах
здійснювалось

із

використанням

Григоріанського календаря

у вигляді

шестизначної цифрової послідовності (DD.MM.YY), де «DD» означає
порядковий номер дня у календарному місяці, «ММ» – порядковий номер
календарного місяця у межах календарного року, «YY» – дві останні цифри
календарного року.
Наприклад: 5 березня 1994 року представлено наступним чином –
05.03.94.
З першого січня 2000 р. у документах представлення календарних дат
здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів із використанням
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восьмизначної цифрової послідовності (DD.MM.CCYY), де «DD» означає
порядковий номер дня у календарному місяці, «ММ» – порядковий номер
календарного місяця у межах календарного року, «CCYY» – календарний рік.
Для розділення елементів календарної дати використовується крапка.
Наприклад: 15 березня 2000 року представлено наступним чином –
15.03.2000.
Дату можна зазначати і словесно-цифровим способом, тобто назва місяця
пишеться літерами, а цифри року – повністю зі скороченою позначкою слова
«рік» (р.) із крапкою. Наприклад: 4 травня 1999 р. або 24 лютого 2005 р.

6.11 Правила скорочень
Скорочений запис слів використовується у магістерській роботі з метою
скорочення обсягу тексту, що зумовлене прагненням у його мінімальному
об'ємі

дати

максимум

інформації.

При

скороченому

записі

слів

використовуються три основні способи:
1) залишається тільки перша буква слова, наприклад: і так далі – і т. д., і
тому подібне – і т. п., століття – ст., рік – р., нижня мертва точка – н.м.т.;
2) залишається частина слова, відкидається закінчення та суфікс,
наприклад: механічний – мех.; дивись – див., порівняй – пор.;
3) пропускається декілька букв у середині слова, в яких ставиться дефіс,
наприклад: університет – ун-т.
Роблячи скорочення, потрібно мати на увазі, що скорочення повинне
закінчуватися на приголосний, окрім «й». У науковому тексті зустрічаються
наступні види скорочень:
1) буквені абревіатури (КрНУ, ВНЗ);
2) складноскорочені слова (профспілка, госпдоговірний).
У текстах магістерських робіт допускається також використання
загальноприйнятих скорочень, наприклад: т. – том, н. ст. – новий стиль, м. –
місто, обл. – область, гр. – громадянин, с. – сторінка, акад. – академік, доц. –
доцент, проф. – професор.
Слова «та інші», «і таке інше» всередині речення не скорочуються. Не
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рекомендується скорочувати слова «так званий», «наприклад», «формула»,
«рівняння», «діаметр».

6.12 Правила переліків
У магістерських роботах дозволяється використання перерахувань
(переліків), що складаються як із закінчених, так і незакінчених фраз.
Незакінчені фрази пишуться з малих букв і позначаються арабськими
цифрами або малими буквами з напівкруглою дужкою що закривається. Існує
два варіанти оформлення таких фраз:
1) переліки складаються з окремих слів, які пишуться в підбір з рештою
тексту та відділяються один від одного комою, наприклад: турбіни поділяються
на три види: а) активні, б) реактивні та в) комбіновані.
2) переліки складаються з розгорнутих фраз зі своїми розділовими
знаками. Тут частини перерахування найчастіше пишуться з нового рядка та
відділяються один від одного крапкою з комою, наприклад:
Новий верстат відрізняється від старого:
1) наявністю екранізуючого щита;
2) великою швидкістю обертання вала;
3) кращою ізоляцією електропроводки, розподільних щитів і пульта
керування.
У тому випадку, коли частини переліку складаються із закінчених фраз,
вони пишуться з абзацними відступами, починаються з великих букв і
відділяються один від одного крапкою, наприклад:
За видами електродвигуни діляться на дві основні групи:
1) Постійного струму. До їх числа належать двигуни з незалежним,
послідовним і змішаним збудженням.
2) Змінного струму. Це, перш за все, асинхронні двигуни та їх різновиди
і синхронні двигуни.
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6.13 Оформлення додатків
Додатки розташовуються після списку використаних джерел у порядку
появи посилань на них у тексті роботи з продовженням нумерації сторінок. При
цьому кожний додаток починається з нової сторінки.
Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з
першої великої, напівжирним шрифтом, вирівнювання посередині сторінки.
Над заголовком додатка, з правого краю сторінки, малими літерами з першої
великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що
позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української
абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, И, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А,
Додаток Б і т.д.
За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи,
пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка. У цьому разі
перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку,
наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г;
Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.
Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід
нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок
додатку Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – перша
формула додатку А.
У тексті роботи на всі додатки повинні бути дані посилання.
До додатків також належать уся додаткова інформація, що висвітлює
наукову роботу студента, тобто:


графічний матеріал підготовлений до захисту магістерської роботи
(слайди мультимедійної презентації, формат А4);



копії патентних грамот і свідоцтв;



копії наукових публікацій (тези, дайджести, статті тощо);



копії грамот за досягнення під час навчання студента в навчальному
закладі.
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Ці матеріали оформлюються як додатки та укладаються відповідно до
переліку, наведеного вище.
У змісті магістерської роботи наводять перелік усіх додатків, їх назви та
відповідні сторінки.
Увесь додатковий матеріал до магістерської роботи укладається у
наступному порядку:


ілюстрації, таблиці, формули тощо, до магістерської роботи, які були
винесені у додатки;



звіт про патентний пошук;



публікації;



нагороди;



графічний матеріал до магістерської роботи (слайди).

6.14 Оформлення переліку посилань
Список літератури складається із переліку бібліографічних описів джерел
науково-технічної та іншої інформації, які були використані у підготовці
магістерської роботи, та на які є посилання у тексті.
Кожне джерело має свій порядковий номер, а весь список – єдину
наскрізну нумерацію. Порядок розміщення джерел – за першим посиланням на
них у тексті. Бібліографічний опис джерела в переліку повинен відповідати
вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 [16] та ДСТУ 3582–97 [25] і забезпечувати
можливість однозначної ідентифікації джерела. Бібліографічній опис дається на
мові джерела та складається з кількох розміщених у певній послідовності,
елементів. Існують відмінності щодо оформлення бібліографічного опису
книги, збірника, періодичного видання тощо (наприклад, статті).
У повному бібліографічному описі книги такими елементами є прізвище
та ініціали автора (авторів), назва книги, місце видання, видавництво, рік
видання, кількість сторінок. Між елементами опису ставлять загальноприйняті
умовні розділові знаки. Ці знаки можуть нести таку інформацію:
: – видавництво або організація, яка видала; інша назва книги або назва,
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що стосується основної назви книги;
; – відомості про інших осіб чи колективи, що брали участь у підготовці
видання (редактор, відповідальний редактор та ін.);
/ – відомості про авторство (автор, укладач, упорядник);
// – назва видання, у якому поміщено статтю;
. – відомості про число видання, повторність видання або його
характеристика; місце видання; кількість сторінок;
, – рік видання.
У бібліографічному описі статті містяться такі елементи: прізвище та
ініціали автора (авторів), назва статті, назва збірника, часопису, іншого
видання, рік видання, число (випуск), сторінки. Проміжки між знаками та
елементами запису є обов'язковими і їх використовують для розрізнення знаків
граматичної і приписної пунктуації.
Загальне позначення матеріалу (наприклад [Електронний ресурс],
[Текст]) наводиться у списках літератури за наявності відомостей про видання
на різних матеріальних носіях та з різними способами подання інформації.
Приклад оформлення бібліографічних описів у переліку посилань
наведено у додатку Л.
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РОЗДІЛ 7 СКЛАДАННЯ АВТОРЕФЕРАТУ
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Написання автореферату – заключний етап виконання магістерської
роботи

перед

поданням

її

до

захисту.

Призначення

автореферату –

ознайомлення членів Державної екзаменаційної комісії та присутніх на захисті,
з методикою дослідження, фактичними результатами й основними висновками
магістерської роботи. Автореферат має тезисно розкривати зміст роботи, у
ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої немає в
роботі.
Структурно автореферат складається із загальної характеристики
роботи, викладеної у певному порядку, згідно з наведеними рубриками:


актуальність теми;



мета і задачі дослідження;



об′єкт дослідження;



предмет дослідження;



наукова новизна отриманих результатів;



практичне значення отриманих результатів;



апробація результатів роботи;



публікації;



структура й обсяг магістерської роботи;



висновки з роботи.
Заголовки рубрик не обов’язково виділяти в окремі рядки, достатньо

вирізнити їх жирним шрифтом і розмістити в підбір із текстом.
При розкритті структури роботи зазначають наявність вступу, певної
кількості розділів, додатків, повний обсяг роботи в сторінках, а також обсяг, що
займають основна частина роботи (ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням
їх кількості), список використаних літературних джерел (із зазначенням
кількості найменувань).
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Автореферат повинен відповідати змісту магістерської роботи, що дасть
повне уявлення про наукову цінність і практичну значущість проведених
досліджень.
Список опублікованих праць магістранта (статей, тез доповідей на
конференціях, заявок на права інтелектуальної власності тощо) за темою
магістерської подають відповідно до вимог з обов’язковим наведенням прізвищ
усіх співавторів.
Оформлення автореферату
За обсягом автореферат не може бути більше 4-х аркушів, при друкуванні
машинним способом (за допомогою комп'ютерної техніки) з одинарним
інтервалом

із

використанням

текстового редактора

Microsoft Word з

розміщенням від 40 до 44 рядків на сторінці.
Формат видання 145x215 мм (формат паперу і частка аркуша 60x90/16) з
друкуванням тексту з обох боків аркуша. Рекомендується застосовувати: шрифт
– Times New Roman; розмір – 14 пт; абзац – 1,25 см; міжрядкова відстань – 1;
відступ з усіх боків – 20 мм.
На титульній сторінці автореферату наводиться: назва організації де
підготовлена магістерська робота, рубрикатор УДК, прізвище, ім’я, по батькові
магістранта, назва роботи, шифр і найменування спеціальності, підзаголовок
«АВТОРЕФЕРАТ магістерської роботи»; місто, рік.
Номери сторінок проставляються в центрі верхнього поля сторінки.
Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна
характеристика роботи. Автореферат виготовляють друкарським способом,
видають у вигляді брошури накладом 10 примірників.
Приклад оформлення автореферату магістерської роботи наведено у
додатку М.
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РОЗДІЛ 8 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

8.1 Оформлення мультимедійної презентації
Презентація призначена для демонстрації результатів роботи під час усної
доповіді перед членами Державної атестаційної комісії (ДЕК).
Оформити

презентацію

можна

за

допомогою

презентаційного

програмного забезпечення, такого як PowerPoint, OpenOffice Impress або інших,
з демонструванням на великому екрані [26,27].
Мультимедійна презентація до магістерської роботи повинна відповідати
наступним критеріям:


повнота розкриття змісту роботи;



структуризація інформації (логічність, підпорядкованість);



відсутність граматичних, орфографічних і мовних помилок;



відсутність фактичних помилок (достовірність поданої інформації);



наявність і правильність оформлення обов’язкових слайдів (титульний,
мета роботи, новизна одержаних результатів, висновки з роботи);



обґрунтованість і раціональність використання засобів мультимедіа та
анімаційних ефектів;



грамотність використання кольорового оформлення;



розміщення та комплектування об’єктів; єдиний стиль слайдів.
Готуючи презентацію слід застосовувати спеціальні методи та прийоми і

дотримуватись встановлених вимог [28–30]:
1) до ефективності використання презентації;
2) до змісту мультимедійної презентації;
3) до візуального та звукового ряду;
4) до тексту;
5) до дизайну.
Вимоги до ефективності використання презентації
Створюючи презентацію, треба відповісти на основні питання: Що ви
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досліджували? Яким чином ви це робили? Які результати отримали? Яких
висновків дійшли? За відповідями на ці питання буде структуруватись ваша
доповідь, презентація. Інформація у слайдах подається у вигляді тез, а не
простих речень.
Не слід заповнювати один слайд занадто великим обсягом інформації:
одноразово ефективно сприймається не більше трьох-чотирьох блоків
інформації (фактів, статистичних даних, визначень, висновків тощо).
Рівень сприйняття інформації залежить від її розташування на екрані. У
лівому верхньому куті слайда розташовується найважливіша інформація.
Простіше зчитувати інформацію розташовану горизонтально, а не вертикально.
Найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові пункти відображаються
по одному на кожному окремому слайді. Розміщувати багато дрібного тексту на
слайді неприпустимо.
Під час презентації неприпустимо зчитування тексту з презентації, тобто
надрукований і виголошуваний текст не повинні дублювати один одного.
Не створюйте презентацій громіздких, оптимально – це 12–17 слайдів
(враховуючи обов′язкові), ретельно підберіть шаблон, текст, графіку з
урахуванням вимог. Необхідно дотримуватися неухильного правила: кількість
тексту в презентаціях повинна становити не більше 35 %. Увесь непотрібний
текст слід залишити або для усного виступу, або замінити його ілюстративним
матеріалом: графіками, діаграмами, розрахунками, кресленнями, фотографіями
тощо.
Вимоги до змісту мультимедійної презентації.
Кожен слайд має відображати одну думку. Презентація повинна
відповідати доповіді. Зміст кожної частини текстової інформації має бути
логічно завершеним, максимально інформативним, викладеним стисло та
лаконічно. На першому слайді наводять дані про установу, де навчається
студент, тему роботи, прізвище та ініціали студента та керівника.
Презентація може містити наступний перелік слайдів:
титул (1 слайд);
обґрунтування актуальності проблеми (1–2 слайди);
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мета роботи, об′єкт і предмет дослідження, задачі дослідження (1–2
слайди);
опис математичного апарату (1–2 слайди);
результати досліджень (5–7 слайдів);
наукова новизна отриманих результатів (1 слайд);
висновки з роботи (1 слайд).
Обов′язково проставляють нумерацію слайдів у верхньому правому куті.
Для виділення інформації можна використовувати: рамки, межі, заливку,
стрілки. Обов′язково, для підтвердження достовірності ваших досліджень
використовуйте у презентації ілюстративний матеріал: рисунки, діаграми,
схеми, фотографії тощо.
Найкращим для сприймання є білий фон. Використовуючи заливку,
перевірте,

наскільки

читабельними

будуть

ваші

слайди.

Матеріали

розташовують на слайдах так, щоб від країв слайду залишалися вільні поля.
Вимоги до тексту.
Текст має складатися з коротких слів і простих речень. Обов′язкове
дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил
оформлення тексту (відсутність точки в заголовках і т. д.). Дієслова повинні
бути в одній часовій формі.
Розташування інформації на слайді переважно горизонтальне, зверху вниз
по головній діагоналі. Найбільш важлива інформація повинна розташовуватися
в центрі слайда. Якщо на слайді зображено графічний матеріал, напис повинен
розташовуватися під ним. Бажано форматувати текст по ширині; не допускати
«рваних» країв тексту.
Заголовки мають привертати увагу й узагальнювати основні положення
слайда. Заголовки слайдів пишуться великими літерами.
При винесенні на слайд текстової інформації (мети, основних положень
тощо) варто дотримуватись таких вимог: рядок має містити 6–8 слів, усього на
слайді має бути 8–12 рядків. Необхідно, щоб текст було добре видно. Розмір
шрифту не повинен бути дрібним (рекомендований мінімум – шрифт 22 пт).
Відмовтеся від курсиву. Списки використовувати тільки там, де вони потрібні.
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Великі списки і таблиці необхідно розбивати на 2 слайди.
Рекомендовано використовувати для презентацій шрифти без зарубок (їх
легше читати): Arial, Verdana. Відношення товщини основних штрихів шрифту
до їх висоти орієнтовно становить 1:5, найбільш зрозуміле відношення розміру
шрифту до проміжків між літерами: від 1:0,375 до 1:0,75. Відстань між рядками
усередині абзацу 1,5, а між абзацами – 2 інтервали.
Для всієї презентації встановлюється єдиний стиль шрифту.
Вимоги до візуального та звукового ряду
Анімація не повинна бути нав’язливою. Не допускається супровід появи
тексту звуковими ефектами. Не рекомендується обирати ефекти анімації до
заголовків, особливо такі, як «Обертання», «Спіраль» тощо.
У інформаційних слайдах анімація об’єктів допускається лише у випадку,
якщо

це

необхідно

для

відображення,

наприклад,

змін

електричних

характеристик, і якщо черговість появи анімованих об’єктів відповідає
послідовності процесів, явищ тощо. Анімації використовуються для того, щоб
зробити наголос, виділити деякі ключові характеристики, відділити результати
одного експерименту від іншого тощо.
Вимоги до дизайну
Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.
Використовуйте для фону слайда психологічно комфортні тони, фон
повинен бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, відтіняти,
підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, але не затуляти її.
Рекомендується використання не більше трьох кольорів на одному слайді:
один для фону, другий для заголовків, третій для тексту. Найкраще поєднання
кольорів шрифту й фону – білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий
на синьому. Слайди мають бути не надто яскравими.
Для фону треба вибирати більш холодні тони (синій або зелений), але
якщо ви не впевнені в якості освітлення аудиторії, де буде відбуватися
презентація, краще вибрати білий фон. Текст повинен бути добре видно.
Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів.
Перед захистом магістерської роботи презентаційний матеріал повинен
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бути

роздрукований

у

п′яти

примірниках,

на

листах

формату

А5,

зброшурований і розданий усім членам ДЕК до початку доповіді.
Приклади оформлення слайдів презентації магістерської роботи наведено
у додатку Н.

8.2 Рекомендації щодо доповіді
Перше і найголовніше, з чого зазвичай починається підготовка до захисту
магістерської роботи – це робота над виступом (доповіддю) за результатами
дослідження.
Доповідь повинна розкрити сутність і теоретичну значущість результатів
проведеної роботи. У структурному відношенні доповідь можна розділити на
три частини:
1) Перша частина доповіді в основних моментах повторює вступ
магістерської роботи. Потрібно озвучити актуальність вибраної теми, опис
наукової проблеми й основні цілі дослідження. Необхідно також указати
методику,

за

допомогою

якої

проводилося

дослідження,

а

також

охарактеризувати склад і загальну структуру магістерської роботи.
2) Друга частина доповіді, найбільша за обсягом частина, яка послідовно
характеризує кожний розділ магістерської роботи. При цьому особливу увагу
звертають на результати та висновки. Зазначають також критичні зіставлення й
оцінки.
3) Заключна частина доповіді, яка будується за текстом висновків
магістерської роботи.

Тут

варто

перерахувати

загальні висновки

(не

повторюючи вже сказані узагальнення).
При захисті обов′язково використовуються допоміжні матеріали у вигляді
презентації або графічного матеріалу (схеми, таблиці, графіки), які необхідні
для доказу положень та обґрунтування зроблених висновків.
Під час захисту особливо важливо, щоб мова доповідача була чіткою,
граматично точною, розбірливою та переконливою. Крім того, доповідь
повинна бути виразною, і це залежить від темпу, гучності й інтонації. Якщо
говорити поспішно, квапливо, не чітко вимовляючи закінчення слів, чи,
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навпаки, дуже тихо та нерозбірливо, то якість виступу від цього погіршується.
Спокійна, неспішна манера викладу завжди імпонує слухачам.
Написання тексту доповіді є обов’язковим.
Орієнтовний обсяг тексту складає 4–5 сторінок, які надруковані через 2
інтервали (приблизно 1900 знаків на сторінку). Стиль доповіді повинен бути
максимально наближеним до розмовного. Недопустимо зачитувати текст
доповіді.
Доповідати необхідно голосно, впевнено, так, щоб члени ДЕК зрозуміли,
що доповідач добре володіє матеріалом. Не завадить, якщо напередодні захисту
буде проведена репетиція доповіді перед товаришами чи колегами по роботі.
Відповіді на запитання членів ДЕК і присутніх повинні бути стислими,
чіткими та добре аргументованими. Якщо можливі посилання на текст
магістерської роботи, в такому разі їх треба обов’язково робити. Питання
можуть стосуватися як змісту доповіді, так і пояснювальної записки. Можуть
бути задані питання загального та теоретичного характеру з метою визначення
рівня підготовки студента.
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РОЗДІЛ 9 ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

9.1 Презентація магістерської роботи на кафедрі (передзахист)
Підготовка

кваліфікаційної

роботи

до

захисту

починається

з

попереднього захисту, який проводиться на кафедрі. Попередній захист
проводиться у терміни, що визначені графіком (див. розділ 4.2

цього

посібника). Передзахист повинен свідчити про те, що протягом часу, що
залишився, роботу буде завершено.
Під час попереднього захисту перевіряється ступінь готовності роботи,
визначається дата остаточного захисту та кандидатура рецензента.
Бажано супроводжувати доповідь презентацією, оформленою у програмі
Microsoft

PowerPoint

або

аналогічному

презентаційному

програмному

забезпеченні. Рекомендації щодо оформлення презентації дивись вище, у
розділі 8.1 цього посібника.
Після передзахисту студентові необхідно врахувати усі зауваження та
внести корективи до тексту роботи, потім приступити до складання
автореферату магістерської роботи.

9.2 Відгук на магістерську роботу
До публічного захисту магістерської роботи допускаються студенти, які
повністю виконали всі вимоги навчального плану й отримали позитивний
відгук наукового керівника.
Відгук наукового керівника – один з основних документів, на основі
якого здійснюється допуск магістерської роботи до захисту. На відгук
подається не зброшурований текст кваліфікаційної роботи.
Відгук на кваліфікаційну роботу складається у довільній формі із
зазначенням:


актуальності та новизни теми роботи; ступеню самостійності студента
при виконанні роботи;



наявності системного підходу до розв’язання задачі, яка ставиться, вміння
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аналізувати одержані результати, робити відповідні висновки;


найбільш вагомих теоретичних результатів, практичної цінності;



загальних висновків, оцінки магістерської роботи та ставлення керівника
щодо присвоєння студенту відповідної кваліфікації.
На розсуд керівника до відгуку можуть бути внесені інші питання. А

також, науковий керівник може висловити зауваження та зазначити недоліки
роботи. Останнє речення відгуку має містити фразу про те, відповідає чи не
відповідає робота вимогам, які висуваються до магістерської роботи, і якої
оцінки (балів рейтингу) ця робота заслуговує.
Обсяг відгуку повинен бути не більше 2-х сторінок машинописного
тексту.
У випадку позитивного відгуку керівник ставить свій підпис у списку
рецензентів до магістерської роботи (додаток А).

9.3 Рецензування магістерської роботи
У разі наявності позитивного відгуку наукового керівника робота
передається на рецензування рецензентам, визначеним кафедрою.
До рецензування магістерських робіт можуть залучатись: професори та
доценти профільних кафедр університету (внутрішні рецензенти); науковопедагогічні працівники інших наукових установ і вищих навчальних закладів,
що мають кваліфікацію кандидата або доктора наук, а також представники
промислових підприємств, що працюють у тій галузі, якої стосується тема
магістерської роботи (зовнішні рецензенти).
Рецензент має визначити позитивні аспекти роботи в цілому й особисто
студента: глибину та самостійність дослідження, опанування спеціальною
літературою, використання матеріалів практики, наявність висновків і
пропозицій теоретичного та практичного характеру, наявність апробацій
результатів дослідження тощо.
Недоліки, виявлені рецензентом при вивченні магістерської роботи, за
своїм характером і змістом можуть розглядатись як:
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1) Недоліки теоретичного характеру – неповнота чи поверхневість
розгляду окремих питань, компілятивний характер магістерської роботи,
суперечливість позицій автора, неправильна оцінка існуючих теоретичних
положень, відсутність власних висновків і пропозицій тощо.
2) Недоліки технічного характеру – неповне чи неточне наведення у
магістерській роботі окремих наукових положень і методів досліджень, неточне
їх тлумачення, невірне посилання на джерела їх опублікування тощо.
3) Недоліки редакційного характеру – неправильні чи неточні посилання
на перелік літературних джерел, орфографічні та пунктуаційні помилки тощо.
4) Порушення

загальних

вимог

щодо

магістерської

роботи

–

перевищення обсягу, невиправдані запозичення з літературних джерел,
відсутність обов'язкових складових змісту, недоліки у зовнішньому оформленні
магістерської роботи тощо.
Результатом проведеного рецензентом аналізу магістерської роботи має
стати написання письмової рецензії. Форма написання рецензії довільна, однак
ряд моментів є обов'язковими. До них належать:


позиція рецензента щодо актуальності вибраної студентом теми;



оцінка рецензентом визначених студентом предмета, об′єкта, мети та
завдань дослідження, запропонованого ним плану (змісту) магістерської
роботи;



оцінювання конкретної особистої участі автора в одержанні результатів,
викладених у магістерській роботі; ступеня обґрунтованості наукових
положень,

висновків

і

рекомендацій,

сформульованих

у

роботі;

теоретико-прикладної значущості отриманих результатів дослідження та
рекомендацій з подальшого їх використання;


оцінювання структури роботи, мови, стилю, грамотності викладу
наукового матеріалу;



висновок рецензента щодо наявності в магістерській роботі позитивних
моментів; узагальнений виклад таких переваг;



висновок рецензента щодо наявності в магістерській роботі недоліків,
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виклад

недоліків

у

систематизованому

вигляді

з

відповідними

конкретними прикладами;


визначення

впливу

позитивних

аспектів

і

недоліків

на

оцінку

магістерської роботи;


остаточний висновок щодо ступеня відповідності магістерської роботи
тим вимогам, які висувають до такого виду робіт в університеті –
«повністю відповідає», «в основному відповідає», «не відповідає»;



пропозиція щодо можливої конкретної оцінки магістерської роботи з
урахуванням її захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії –
«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».
Рецензія може бути написана рецензентом власноручно чи надрукована з

обов'язковим зазначенням дати її написання й особистим підписом рецензента.
Підпис рецензента має супроводжуватися зазначенням його прізвища, ім’я, побатькові, зазначенням місця роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання,
а також має бути засвідчений печаткою організації, в якій працює рецензент.
Обсяг рецензії – не більше 2-х сторінок друкованого тексту.
Студент під час захисту своєї роботи на засіданні ДЕК має дати відповіді
на всі зауваження рецензента та наукового керівника.

9.4 Дозвіл на захист магістерської роботи
Після рецензування пояснювальну записку, відгук керівника, рецензії та
інші матеріали передають на кафедру для здійснення нормоконтролю.
Завідувач кафедри або його заступник спільно із науковим керівником
вирішують питання щодо дозволу на захист. Якщо завідувач кафедри не дає
дозвіл на захист роботи – вирішення цього питання виноситься на засідання
кафедри.
Допущені до захисту магістерські роботи разом із відгуком наукового
керівника та рецензіями, а також списки допущених до захисту магістерських
робіт із зазначенням теми, наукового керівника та рецензента, передаються до
державної екзаменаційної комісії за підписом завідувача кафедри не пізніше,
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ніж за добу до початку захисту робіт.
До магістерської роботи можуть додаватися інші матеріали, які
характеризують наукову та практичну цінність виконаної магістерської роботи
– друковані статті (тези) за темою магістерської роботи, особисті наукові
відзнаки студента, документи, які вказують на практичне застосування її
положень тощо.
До захисту не допускаються:


роботи, які не пройшли передзахист на кафедрі;



роботи, які не мають позитивного відгуку або позитивної рецензії;



роботи, недопущені рішенням кафедри.

9.5 Процедура публічного захисту магістерської роботи
Захист магістерської роботи проводиться відкрито, за участю не менше
половини складу ДЕК за обов’язкової присутності голови комісії. Захист
магістерських робіт може

проводитися

як в університеті,

так

і на

підприємствах, у закладах та організаціях, для яких тематика магістерських
робіт, які захищають, становить науково-теоретичний або практичний інтерес.
До захисту студент надає – два примірники зброшурованої магістерської
роботи,

десять

примірників

автореферату,

п′ять

примірників

слайдів

презентаційного матеріалу (оформлених згідно з вимогами п. 6,7.1 цього
посібника).
На захисті студенту надається слово для викладу основних висновків,
зроблених ним у ході дослідження, і відповідей на питання членів ДЕК,
зауважень рецензента і керівника та інших осіб, які присутні на захисті.
Тривалість захисту однієї роботи, як правило, не повинна перевищувати
50 хвилин. Рекомендований регламент захисту магістерської роботи:
публічний виступ студента (доповідь) про зміст роботи (10–15 хв.);
питання членів ДЕК і присутніх на захисті до автора та відповіді на них
(10–15 хв.);
ознайомлення з відгуками рецензента та керівника (3 хв.);
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відповідь (коментар) на зауваження рецензента та керівника (5 хв.)
виступ наукового керівника (3 хв.);
обговорення

присутніми на захисті змісту магістерської роботи та

доповіді (7 хв.).
Виступ студента на відкритому засіданні ДЕК із захисту магістерської
роботи має містити у собі:
чітке формулювання проблеми;
обґрунтування її актуальності;
викладення автором основних результатів і практичних рекомендацій,
сформульованих у результаті дослідження.
Доповідь повинна супроводжуватися графічним матеріалом, який
надають у вигляді плакатів, що читаються з відстані 5–7 метрів, або у вигляді
проектованих на екран матеріалів, виконаних в редакторі PowerPoint.
Після виступу студента та його відповідей на запитання членів ДЕК
оголошуються письмові рецензії та заслуховуються відповіді студента на
зауваження, висловлені у них.
Магістерська робота оцінюється ДЕК. Результати захисту визначаються
оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Комісія бере до
уваги зміст роботи, обґрунтованість висновків, зміст доповіді, відгуки на
магістерську роботу, рівень теоретичної та наукової підготовки студента.
Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених при захисті магістерської
роботи, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням
абсолютною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні.
При однаковій кількості голосів, голос голови є вирішальним.
Оцінки кваліфікаційної роботи оголошуються в той же день після
оформлення протоколу засідання комісії. За результатами підсумкової атестації
студентів ДЕК ухвалює рішення про присвоєння кваліфікації наукового
співробітника з електромеханіки та видачі диплома магістра.
Рішенням ДЕК відзначають:


магістерські

роботи,

які

складають

теоретичну

або

практичну

значущість і визнані кращими, та такими, що можуть бути рекомендовані
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до опублікування або впровадження на виробництві або в навчальному
процесі;


студенти, за підсумками захисту, які рекомендовані до вступу в
аспірантуру за фаховим напрямом.
Студент, магістерська робота якого оцінена ДЕК «незадовільно»

відраховується з університету і йому видається академічна довідка.
У випадках, коли захист магістерської роботи визнається незадовільним,
ДЕК зазначає, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з
доопрацюванням, чи він зобов’язаний вибрати нову тему, визначену кафедрою.
У цьому випадку студент може бути допущений до захисту протягом трьох
років після закінчення основного курсу навчання.
У випадку закінчення цього терміну студенту видається довідка про те,
що він прослухав курс в університеті за визначений термін, зазначаються
дисципліни, з яких він склав іспити, але права одержання диплома він
позбавляється.
Студентам, які не захищали магістерську роботу з поважних причин
(документально підтверджених), строк навчання може бути продовжений
ректором університету до наступного терміну роботи державної комісії із
захисту магістерських робіт, але не більше, ніж на один рік.
Захищені магістерські роботи передаються до архіву університету, де
зберігаються протягом 5 років, після чого знищуються у встановленому
порядку.

9.6 Критерії оцінки магістерської роботи
Основними критеріями оцінювання магістерської роботи є:
1) якість роботи, а саме: ступінь розробленості проблеми, вміння
з’єднати теоретичний і практичний рівні дослідження, ступінь новизни, міра
самостійності в судженнях, уміння орієнтуватися у матеріалах власного
дослідження, оформлення роботи;
2) логіка та простота викладу матеріалу під час захисту;
3) аргументованість і точність відповідей на запитання та критичні
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зауваження;
4) оцінка роботи, надана у відгуках наукового керівника та зовнішнього
рецензента.
Оцінка «відмінно» виставляється, коли: обґрунтована актуальність теми,
тема розкрита повністю, дослідження виконане на високому науковотеоретичному та методичному рівні; одержані результати систематизовані,
висновки та рекомендації є

переконливими; продемонстровано вільне

володіння матеріалом дослідження; оформлення відповідає вимогам.
Оцінка «добре» виставляється, коли: обґрунтована актуальність теми,
тема розкрита повністю, дослідження виконане на високому науковотеоретичному та методичному рівні; одержані результати систематизовані, але
висновки не є переконливими, або є незначні зауваження до оформлення
роботи.
Оцінка «задовільно» виставляється, коли: тема розкрита повністю, але
науково-теоретичний і методичний рівень її виконання не дуже високий;
одержані

результати

систематизовані

недостатньо,

висновки

зроблені

непереконливо; під час захисту продемонстровано середній рівень володіння
матеріалом дослідження; не дотримані всі вимоги оформлення роботи.
Оцінка «незадовільно» виставляється, коли: тема розкрита неповністю,
науково-методичний

рівень

роботи

низький;

одержані

результати

не

систематизовані, висновки зроблені непереконливо; магістрант погано володіє
матеріалом дослідження, неспроможний відповісти на запитання; є суттєві
зауваження до оформлення роботи.
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Додаток А
Перелік тем магістерських робіт для електромеханіків
Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра
кваліфікації

«науковий

співробітник

з

електромеханіки»

можуть

бути

затверджені наступні теми магістерських робіт:
1. Дослідження процесів увімкнення асинхронного двигуна з дефектами
обладнання та несиметрії мережі живлення.
2. Дослідження

методів

випробувань

асинхронних

двигунів

при

живленні від різних джерел живлення.
3. Дослідження

характеристик

асинхронного

двигуна

при

ексцентриситеті ротора для задач діагностики та керування режимами роботи.
4. Енергогенеруюча

установка

електромобіля

з

асинхронним

генератором.
5. Оцінювання втрат у сталі електротехнічного пристрою при різній
частоті напруги живлення.
6. Дослідження енергетичних характеристик насосного комплексу з
кавітаційними процесами в гідросистемі.
7. Мікропроцесорна система керованого охолодження обмоток статора
синхронного двигуна.
8. Система

форсування

збудження

автономного

асинхронного

енергетичних

характеристик

генератора в навантажувальних режимах.
9. Дослідження

регулювальних

і

асинхронного електропривода на лабораторному стенді з дистанційним
керуванням по мережі Internet.
10. Створення комплексу математичних моделей електромеханічного
обладнання для дослідження статичних і динамічних характеристик у
віртуальних лабораторних комплексах.
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Додаток Б
Перелік науково-технічних баз даних і довідкових ресурсів,
до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
№

Назва веб-ресурсу

Зміст. Адреса в Інтернеті

Політематичні бази даних і пошукові системи

1

Каталог електронних
журналів відкритого
доступу Directory of
Open Access Journals
(DOAJ)

Безоплатні електронні ресурси з різноманітної
тематики, у т.ч. науково-технічні статті або
реферати. Понад 9000 журналів; понад 1 млн. статей
(англійською,
іспанською,
португальською,
французькою, китайською, японською).
http://www.doaj.org

2

Наукова електронна
бібліотека The
Scientific Electronic
Library Online
(SciELO)

Охоплює колекцію наукових журналів з Бразилії та
інших країн Латинської Америки та Карибського
басейну, Португалії та Іспанії. Понад 1 000
журналів; понад 400 000 статей.
http://www.scielo.org

3

Proceedings of the
Статті з фізики, біології,
National Academy of
математики.
Sciences of the United
http://www.pnas.org/
States of America

4

Безкоштовний пошуковий сервіс, що забезпечує
Пошукова система
Elsevier. Він охоплює понад 350 млн. веб-сторінок з
зарубіжної науково- науково-технічної тематики, а також додаткові
технічної інформації джерела, у т.ч. бази даних наукових журналів.
http://www.scirus.com

5

Science. gov (США)

Реферативна інформація з прикладних наук і
технологій.
http://science.gov/browse/w_113.htm

6

High Wire Press
(Stanford University
(США)

Реферати та повні тексти статей з журналів з різних
галузей знань.
http://highwire.stanford.edu/

Наукова електронна
бібліотека
eLIBRARY.RU

Бібліографічні дані, анотації, реферати та повні
тексти статей науково-технічних журналів. У
вільному доступі понад 3 000 науково-технічних
журналів Росії з повними текстами статей.
http://elibrary.ru/defaultx.asp

7
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хімії,

фармакології,

№

8

9

Назва веб-ресурсу

Зміст. Адреса в Інтернеті

Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России
(ГПНТБ России)

«Каталог электронных ресурсов» ГПНТБ России має
пошуковий реквізит «Уровни доступа полного
текста» і в ньому налаштування «доступен в
Интернете
бесплатно»,
зазначений
зеленим
кольором.
http://www.gpntb.ru/

Bentham Science
Publishers

Безоплатний електронний ресурс з різної тематики,
у вільному доступі понад 150 журналів.
http://www.benthamscience.com/open/tosej/openacce
ss2.htm

10 Google Scholar

Анотації книг, реферати, статті з різної тематики. У
списку результатів пошуку відображаються тільки
цитати з відповідних документів, не забезпечується
доступ до повних текстів статей.
http://scholar.google.com

11 Google Book Search

Охоплює колекцію деяких оцифрованих книг. База
даних корисна для перевірки та пошуку цитувань.
http://books.google.com/

BASE (Bielefeld
12 Academic Search
Engine)

Пошукова система, що спеціалізується на пошуку
наукових документів відкритого доступу в Інтернеті.
Оператором BASE є бібліотека університету
Білефельд (Німеччина).
http://www.base-search.net/

National Institute of
Standards and
13
Technology (NIST)
Gateway

Простий і легкий доступ до більш ніж 80 науковотехнічних БД з різних наукових дисциплін. Має
посилання до безкоштовної бази даних NIST.
http://srdata.nist.gov

14 InTech

InTech – видавець журналів і книг відкритого
доступу з різних галузей науки, техніки. У
видавництві публікуються понад 20 000 авторів
найкращих університетів світу.
http://www.intechopen.com/
Фізика

15 InTech

Книги відкритого доступу з питань фізики.
http://www.intechopen.com/subjects/physics
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№

Назва веб-ресурсу

Зміст. Адреса в Інтернеті
Комп’ютерні технології

Реферати та повні тексти статей з журналів,
The ACM Digital
матеріали конференцій тощо з комп’ютерної
16 Library (Association of
технології.
Computer Machinery)
http://portal.acm.org/dl.cfm
17

The Open Software
Engineering Journal

Статті з питань інженерії розробки ПЗ.
http://www.bentham.org/open/tosej/index.htm
Книги відкритого доступу з питань комп’ютерної
технології.
http://www.intechopen.com/subjects/computer-andinformation-science

18 InTech

Будівництво
Реферати, статті, матеріали конференцій тощо з
питань наземного будівництва.
http://www.asce.org/PPLContent.aspx?id=763

Civil Engineering
19
Database

20

The Open Civil
Engineering Journal

21 Весь Бетон

Статті, огляди, листи з усіх питань будівництва,
зокрема будівельні матеріали та конструкції,
фундаменти, берегові та морські споруди тощо.
http://www.bentham.org/open/tociej/openaccess2.ht
m
Розділ «Новая Библиотека Строителя» містить
понад 7 000 книг і статей з питань будівництва.
http://www.allbeton.ru/

Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності,
до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
Назва
№
організації
або держави
1 Австралія

Зміст.
Адреса в Інтернеті
Офіційні бюлетені патентів на винаходи (з 2002 р.),
промислових зразків (з 200 2р.) і торговельних марок (з
2004 р.)
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsE
publications.jsp
Описи до заявок і патентів Австралії (з 1975 р.)
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№

Назва
організації
або держави

2

Австрія
Республіка
Австрія

3

Білорусь
Республіка
Білорусь

4

Болгарія
Республіка
Болгарія

5

Вірменія
Республіка
Вірменія

Зміст.
Адреса в Інтернеті
http://pericles.ipaustralia.gov.au/aub/aub_pages_1.intro
http://www.ipaustralia.gov.au/auspat
Патентні документи Австралії, США, ЄПВ і ВОІВ
http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/patentlens.htm
l
Офіційні бюлетені патентів на винаходи та корисні
моделі, торговельних марок, промислових зразків
http://www.patentamt.at/Publikationen/
Сервер публікацій Патентного відомства: описи до заявок
та патентів на винаходи і корисні моделі (з 2005 р.)
http://pubserv.patentamt.at/PublicationServer/search.jsp?
lg=de
Офіційний бюлетень (з 2009 р.)
http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=74&Itemid=86
Бази даних: патентів на винаходи (бібліографічні дані,
описи до патентів, мова – російська)
http://www.belgospatent.org.by/database/search.php?pref
=inv
патентів на корисні моделі
http://www.belgospatent.org.by/database/search.php?pref
=mod
Офіційний бюлетень (розділи винаходів і корисних
моделей з № 1-2006)
http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task
=view&id=167&Itemid=269
Офіційний бюлетень промислової власності (з 1995 р.,
мова вірменська) http://www.aipa.am/ru/official-gazet/
База даних патентів на винаходи та корисні моделі,
зареєстрованих
за
національною
процедурою
(бібліографія
та
реферат
російською
мовою)
http://www.aipa.am/ru/patents/
Патенти ЄАПО, чинні у Вірменії
http://www.aipa.am/ru/patents_int/
База даних винаходів і корисних моделей (бібліографічні
дані англійською та російською мовами, титульний лист і
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№

Назва
організації
або держави

6

ВОІВ
Всесвітня
організація
інтелектуаль
ної власності

7

Грузія

8

Данія
Королівство
Данія

9

ЄАПВ
Євразійське
патентне
відомство

10 ЄПВ

Зміст.
Адреса в Інтернеті
повний опис – вірменською)
http://212.176.91.134/armpatent3.htm
Пошуковий портал PATENTSCOPE:
База даних міжнародних заявок на винаходи. Заявки РСТ
з 1978 р. (бібліографічні дані, титульний лист, повний
опис, звіт про пошук); мови: англійська, французька,
1978-1997 рр.
–
частково
російська.
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp
Бази даних патентних документів В’єтнаму, Куби, Кореї,
Ізраїлю, Мексики, Південно-Африканської Республіки,
Сінгапуру, АРІПО, Марокко, Аргентини
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf
Офіційний бюлетень (з 2008 р.)
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&se
c_id=19
База даних патентів на винаходи (бібліографічні дані,
реферат, креслення; мови: грузинська, англійська)
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_
id=ENG&cat=1&search=Search
База даних корисних моделей (бібліографічні дані,
реферат, креслення; мови: грузинська, англійська)
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_
id=ENG&cat=2&search=Search
Реєстри патентів на винаходи і корисних моделей (з
1982 р.)
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/patent?action=1&sub
Action=front&language=GB
Євразійська патентно-інформаційна система ЄАПАТІС:
Бібліографічні дані, реферат або формула винаходу,
креслення (пошук у БД ЄАПВ за бібліографічними
даними, у БД інших відомств – лише нумераційний)
http://www.eapatis.com
Євразійський сервер ESP@CENET (Російськомовний
інтерфейс)
http://ea.espacenet.com
Електронно-цифрова бібліотека ЄПВ ESP@CENET:
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Назва
№
організації
або держави
Європейське
патентне
відомство

11 Ізраїль
Держава
Ізраїль

12 Іспанія
Королівство
Іспанія

Зміст.
Адреса в Інтернеті
Патентна документація ЄПВ, ВОІВ, країн-членів ЄПО, а
також патентна документація багатьох інших країн світу
на значну глибину. Засоби для визначення індексів
європейської патентної класифікації (ECLA) та
застосування їх для пошуку. Інформація щодо патентних
сімейств і правового статусу з БД INPADOC
http://ep.espacenet.com/
Відомості щодо наявності в системі ESP@CENET
бібліографічних даних, англомовних рефератів і повних
текстів патентних документів за країнами
http://ep.espacenet.com/ep/en/helpV3/coverageep.html або
http://ep.espacenet.com -> Help Index -> Bibliographic
coverage of the worldwide database
Сервер публікацій ЄПВ: Поточні публікації європейських
заявок і патентів (повні описи). Пошук за номером заявки,
номером та датою публікації, МПК
https://publications.european-patent-office.org/
PublicationServer/search.jsp
Офіційний бюлетень з патентів і промислових зразків (з
вересня 2005 р.)
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/Yo
man
Патентна база даних
http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/
Офіційний бюлетень (з 1998 р.)
http://www.oepm.es/bopi/bopiweb/index.htm
Пошукова система INVENES:
Бази даних патентів Іспанії на винаходи і корисні моделі
(з 1930 р.), європейських патентів із зазначенням Іспанії
(за наявності документа іспанською мовою).
LATIPAT – База даних винаходів та корисних моделей 18
іспаномовних країн (Аргентина, Болівія, Коста-Ріка, Чілі,
Колумбія, Куба, Еквадор, Гватемала, Гондурас, Мексика,
Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Домініканська
Республіка, Сальвадор, Уругвай, Венесуела). Містить
бібліографічні дані з 1955р, зображення з 1991р., а також
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№

Назва
організації
або держави

13 Італія
Італійська
Республіка

14 Канада

15 Китай
Китайська
Народна
Республіка

16 Корея
Корея,
Республіка
(Південна
Корея)

17 Литва
Республіка
Литва

18 Німеччина
Федеративна
Республіка

Зміст.
Адреса в Інтернеті
повні описи до патентів Мексики
http://lp.espacenet.com/
Бази даних винаходів і корисних моделей, промислових
зразків, торговельних марок (з 1980 р.), свідоцтв
додаткової охорони та топографій інтегральних
мікросхем (з 1989 р.)
http://www.uibm.gov.it/dati/
База даних патентів на винаходи: Описи до патентів
Канади за період понад 75 років (1,9 млн. патентних
документів). Інформація стосовно правового статусу
патентів і патентних заявок, у т.ч. про сплату річного
мита, про втрату чинності патенту. (Мова публікації –
англійська або французька)
http://Patents1.ic.gc.ca/intro-e.html
Патентна база даних (дані з вересня1985р., англомовна
пошукова сторінка, англомовні реферати, машинний
переклад з китайської на англійську формули винаходу та
повного опису)
http://59.151.99.140/sipo_EN/search/tabSearch.do?method
=init
Бази даних патентів на винаходи і корисні моделі (з
1948 р.), англомовних рефератів (з 1979 р.),
http://kpa.kipris.or.kr/kpa/LO/LOIN0000Fram.jsp?searc
hType=A
Повнотекстовий пошук у корейськомовних описах до
патентів здійснюється англійською мовою завдяки
автоматизованому перекладу.
http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp
Офіційний бюлетень (з 2005 р.)
http://www.vpb.lt/index.php?n=245&l=en
Бази даних національних патентів та європейських
патентів, чинних у Литві
http://www.vpb.lt/index.php?l=en&n=333
Електронно-цифрова бібліотека Відомства з патентів і
торговельних марок:
Патентна документація Німеччини за весь період
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Назва
№
організації
або держави
Німеччина

19

20

21

22

Зміст.
Адреса в Інтернеті

публікації та інших країн світу на значну глибину
(повнота не гарантується)
http://www.depatisnet.de/
Нова
Офіційний бюлетень (за останні 6 міс.)
Зеландія
http://www.iponz.govt.nz/cms/iponz/the-journal/latestjournal-publications
Реєстр патентів на винаходи
http://www.iponz.govt.nz/cms/banner_template/IPPATEN
T
Норвеґія
Патентний бюлетень (з 2001 р.)
Королівство https://www.patentstyret.no/no/Patent/Publikasjoner/Pate
Норвеґія
nttidende/
База даних патентів на винаходи (мова – норвезька)
http://dbsearch.patentstyret.no/Default.aspx
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?
Category=Patent
Польща
Офіційні бюлетені (з 1960 р.)
Республіка
http://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/wydawnictwawupbup
Польща
Бази даних патентних заявок і патентів на винаходи,
корисних моделей, промислових зразків, торговельних
марок (мова – польська)
http://www.uprp.pl/patentwebaccess/databasechoose.aspx
?language=english
Сервер публікацій (патенти на винаходи – з 1924 р.,
корисні моделі – з 2001 р.)
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?jezyk
=en
Португалія
Офіційний бюлетень (з 2004 р.)
Португальськ http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=37
а Республіка База даних патентів на винаходиПортугалії
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=330
База даних патентів португаломовних країн (Ангола,
Бразилія,
Гвінея-Бісау,
Кабо-Верде,
Мозамбік,
Португалія,
Сан-Томе
і
Прінсіпі,
Тімор-Лешті)
http://www.portal-lusofonia.org
http://pp.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=F
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№

Назва
організації
або держави

23 Російська
Федерація

24 Словаччина
Словацька
Республіка

25 Словенія
Республіка
Словенія
26 Сполучене
Королівство
Сполучене
Королівство
Великобрита
нії та
Північної
Ірландії

Зміст.
Адреса в Інтернеті
ormGen&Template=pp/en/home.hts
Офіційні бюлетені: Винаходів і корисних моделей
(останні 3 номери)
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/infor
m_resources/electron_bulletins/inventions_utility_models/
Бази даних: Реферати російських патентних документів (з
1994р.); реферати корисних моделей (з 1994 р.);
перспективні винаходи
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/infor
m_resources/inform_retrieval_system/
Російський сервер ESP@CENET (російськомовний
інтерфейс, пошук англійською мовою)
http://ru.espacenet.com
Електронний портал eSKipo: Дані реєстрів патентів на
винаходи, корисні моделі, свідоцтв додаткової охорони,
промислових зразків і торговельних марок. Бібліографія,
реферати та повні описи до патентів на винаходи,
бібліографія та повні описи до патентів на корисні моделі
словацькою мовою (патентні документи Словаччини та
колишньої Чехословаччини – публікації з 1981 р.)
http://www.indprop.gov.sk/eskipo.php?lang=en&idd=2
Бази даних: Повні описи до патентів
http://www3.uil-sipo.si/PublicationServer/index.jsp?lg=en
Офіційний патентний бюлетень (з 2006 р.)
http://www.ipo.gov.uk/patent/p-journal/p-pj
Бюлетень промислових зразків (з 2008 р.)
http://www.ipo.gov.uk/d-journal/d-dj.htm
Патентні бази даних : Заявки, патенти, свідоцтва
додаткової охорони (пошук за номером заявки, номером
публікації, в БД ЄПВ ESP@CENET)
http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm
Сервер публікацій: пошук за номером патентного
документа та/або датою публікації (з 2007 р.)
http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find/p-findpublication.htm
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№

Назва
організації
або держави

27 Сполучені
Штати
Америки

28 Туреччина
Республіка
Туреччина
29 Угорщина
Республіка
Угорщина

30 Узбекистан
Республіка
Узбекистан
31 Франція
Французька
Республіка

32 Хорватія
Республіка
Хорватія

Зміст.
Адреса в Інтернеті
Заявки і патенти в системі ESP@CENET: заявки – з
1979 р., патенти – з 2002 р.
http://gb.espacenet.com
Бази даних патентів і патентних заявок: Окремі БД описів
до патентів США з 1790 р. (PATFT) та патентних заявок з
2001 р. (APPFT). Пошук за бібліографічними даними і
текстом формули та опису – з 1976 р.
http://patft.uspto.gov/
Бази даних патентів, промислових зразків, торговельних
марок (мова - турецька)
http://online.tpe.gov.tr/eng/
БД відомства: Офіційний бюлетень «The Gazette of Patents
and Trademarks» (винаходи, свідоцтва додаткової
охорони, корисні моделі, тощо) з 1996 р.
http://www.hpo.hu/English/kiadv/szkv
http://www.hpo.hu/English/adatbazis/kozlony_ab/
(пошук в окремих номерах бюлетеня з 1996 р.)
Бази даних патентів на винаходи, корисних моделей,
промислових зразків, торговельних марок
http://84.2.39.106/piaopt/pia09_04reg.htm?v=hunpia&a=e
ng\start
Офіційний бюлетень (з 2004 р.), річні звіти (з 2005 р.) та
покажчики (з 2005 р.)
http://www.patent.uz/bul.htm
БД національного інституту промислової власності:
Офіційний бюлетень (патенти на винаходи – з 2005 р.,
http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/bases-dedonnees-gratuites/bulletins-officiels-de-la-pi-bopi.html
Патентні заявки (з 1978 р.), патенти (з 1989 р.)
http://fr.espacenet.com/
Цифрова бібліотека: бази даних патентів на винаходи,
торговельних марок (національних та міжнародних із
зазначенням
Хорватії)
та
промислових
зразків
(бібліографічні дані, титульні листи описів до патентів,
зображення промислових зразків, торговельних марок)
http://www.dziv.hr/DigitalLibrary/default.asp?izb=en
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Назва
№
організації
або держави
33 Чеська
Республіка

Зміст.
Адреса в Інтернеті

Офіційний бюлетень (з 2007 р.)
http://www.upv.cz/en/publications/ipo-bulletin.html
Бази даних патентів і корисних моделей, тощо
http://www.upv.cz/en/provided-services/onlinedatabases.html
34 Швейцарія
БД Інституту інтелектуальної власності: Реєстр об’єктів
Швейцарська промислової власності
Конфедераці http://www.swissreg.ch
я
Патенти Швейцарії, включені до системи ESP@CENET
http://www.espacenet.ch
35 Японія
Електронно-цифрова бібліотека патентного відомства:
Англомовні реферати патентних заявок Японії з 1976 р.,
описи до заявок і патентів японською мовою з
автоматизованим перекладом з японської на англійську
переважно з 1993р., більш ранні (з початку їх публікації) лише у факсимільному вигляді мовою оригіналу
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
(Розділи Searching PAJ (англомовні реферати), Patent
Database (повні описи, нумераційний пошук) Concordance
(відповідність між номерами різних публікацій одного
винаходу), FI/F-term search (застосування японських
пошукових класифікацій).
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Додаток Г
Приклад оформлення реферату магістерської роботи
РЕФЕРАТ
Іванов С. П.

РОЗРОБКА

НАУКОВИХ

ОСНОВ

СТВОРЕННЯ

ВІРТУАЛЬНОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ

ТА

НАУКОВИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ.

–

Магістерська

робота.

– Кременчук, 2014. – 120 с., 29 рис., 7 табл., 15 додат., 29 джерел.
Об’єкт досліджень: Процеси перетворення енергії в електромеханічних
системах.
Предмет дослідження: Віртуальний електротехнічний комплекс для
дослідження електромеханічних систем.
Метод дослідження – розробка теоретичних положень та аналіз
досліджень режимів роботи електромеханічних систем з живленням від
перетворювачів енергії за допомогою технології віртуальних приборів Labview
у лабораторному практикумі та наукових дослідженнях. Дослідження режимів
роботи віртуальних лабораторних комплексів на основі математичних моделей
у вигляді систем диференціальних рівнянь.
Теоретично

обґрунтована

та

створена

технологія

організації

лабораторного практикуму та наукових досліджень на основі розробленого
віртуального лабораторного дослідницького обладнання. Створені віртуальні
лабораторні

комплекси

й

оснащені

методичним

забезпеченням

і

мультимедійними засобами навчання. Теоретично обґрунтовані засади оцінки
придбаних навичок та умінь. На основі віртуальних комплексів створені
теоретичні основи оперативного багатоканального моніторингу динамічних
процесів у складних системах, діагностики та прогнозування технічного стану
досліджуваних об'єктів. Упровадження роботи виконується на промислових
підприємствах та у вищих навчальних закладах.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при
проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науководослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС,
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА
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роботи АД..……………………………………………….……........................
1.3 Постановка мети й завдання досліджень…………………………..…
2 АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА.………
2.1 Математична модель для аналізу статичних режимів роботи………
…
2.4 Висновки за розділом………………………………………………..…
…
4 РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА……………………...…...
4.1 Огляд принципів побудови систем керування оптимізації
енергокерування……………………………………………………………….
…
4.5 Висновки за розділом………………………………………………..…
…
6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА…...………………………………
…
6.4 Висновки за розділом………………………………………………..…
7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ.
…
7.4 Висновки за розділом………………………………………………..…
ВИСНОВКИ…………………………………………………………..…….…
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………..……
Додаток А Звіт за результатами вимірювань робочого режиму АД…….....
…
Додаток Ж Графічний матеріал до магістерської роботи………………….
178

10
11
13
13
15

26
29
33
33
46

68
68
79
80
91
92
98
46
99
101
103
116

Додаток Е
Приклад оформлення переліку умовних позначень і скорочень

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АД – асинхронний двигун
АІН – автономний інвертор напруги
БКПЗ – блок компенсації перехресних зав’язків струмів векторної системи
ЕМ – електрична машина
ЕП – електропривод
ЕРС – електрорушійна сила
ККД – коефіцієнт корисної дії
МК – мікроконтролер
МРС – магніторушійна сила
ПЧ – перетворювач частоти
ПЯПЕ – показники якості перетворення енергії
СВКЕП – система векторного керування електроприводом
СК – система керування
ТРН – тиристорний регулятор напруги
ЧРАЕП – частотно-регульований асинхронний електропривод
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Додаток Ж
Загальна структура магістерської роботи

Обкладинка
Титульний лист
Реферат (трьома мовами)

Вступна
частина

Зміст
Перелік умовних позначень
Вступ

Розділи, які розкривають
основний зміст роботи

Основна
частина

Техніко-економічне
обґрунтування

Розділ
1
2
3
4
5

Загальні висновки

Підрозділ

Рисунок 3.1
- Ілюстрації Рисунок 3.2
Рисунок 3.3
- Таблиці

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Таблиця 3.1
Таблиця 3.2

Пункт

2.4.1
2.4.2
2.4.3

Підпункт

2.4.3.1
2.4.3.2

Перелік посилань
Ілюстрації (креслення, рисунки,
графіки, схеми, діаграми,
фотознімки) і таблиці

Додаток А Методи та
протоколи випробувань
Додаток В Виведення
розрахункових формул
Додаток В Результати
патентних досліджень

Додатки

Додаток Г Інші матеріали

Додаток Д Публікації

Додаток Ж Відзнаки

Б1
Б2
Б3

Б.2.1
Б.2.2
Б.2.3

- Ілюстрації

Рисунок Б.1
Рисунок Б.2

- Таблиці

Таблиця Б.1
Таблиця Б.2

Ілюстрації (креслення, рисунки,
графіки, схеми, діаграми,
фотознімки) і таблиці

Додаток З Перелік
графічного матеріалу
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Б.2.3.1
Б.2.3.2
Б.2.3.3

Б.2.3.3.1
Б.2.3.3.2

Додаток З
Вимоги до частин магістерської роботи
1 Вступна частина

АНОТАЦІЯ складається з 200-500 слів українською й англійською мовами, повинна
відображати інформацію, яку подано в маґістерській роботі, у такій послідовності:
- відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість
джерел за переліком посилань;
- мета роботи;
- методи дослідження й апаратура;
- результати роботи та їх новизна;
- рекомендації до використання результатів роботи;
- значущість роботи та висновки;
- припущення про можливі напрями розвитку або продовження досліджень, що були
виконані;
- 5-15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для розкриття суті
роботи, які друкуються великими літерами у називному відмінку в рядок, через кому.

ЗМІСТ, який подається на наступному, після анотації аркуші, повинен включати:
вступ; найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають
заголовки) основної частини роботи; висновки; рекомендації, перелік посилань;
найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.

2 Основна частина
- аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, патентно-інформаційний пошук із зазначенням практично вирішених завдань, недостатності
існуючих знань, провідних фірм і провідних учених і спеціалістів у даній галузі;
- обґрунтування й вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження поставлених задач;
- розробку методик досліджень: опис експериментального обладнання, аналіз похибок експериментів;
- розробку моделей технічних систем і процесів, що досліджуються в роботі;
- постановку задачі моделювання: обґрунтування припущень і розробку базової моделі, аналіз адекватності моделей, що були розроблені;
- розробку алгоритмів і методик проведення моделювання;
- формулювання результатів теоретичних та (або) експериментальних досліджень;
- аналіз основних науково-технічних результатів з точки зору вірогідності, наукової та практичної цінності;
- техніко-економічне обґрунтування ефективності проведення дослідження.

3 Висновки

- оцінка отриманих результатів роботи з урахуванням світових тенденцій рішення
поставленого завдання;
-передбачувані галузі використання результатів отриманої роботи;
- народногосподарську, наукову, науково-технічну та соціальну значущість роботи;
- рекомендації, що визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження
проблеми, містять пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ подається після змісту з нової сторінки, він
повинен включати пояснення всіх застосованих у роботі малорозповсюджених
умовних позначень, символів, скорочень і термінів.

ВСТУП (орієнтовний обсяг 2-4 с.) розпочинається з нової сторінки, викладається:
- оцінка сучасного стану проблеми;
- світові тенденції розв’язання поставлених задач;
- актуальність роботи;
- мета роботи та галузь застосування результатів;
- взаємозв'язок з іншими науковими роботами.

5 Додатки
- допоміжні ілюстрації та таблиці;
- креслення розроблених пристроїв, схеми, фотографії, проміжні математичні докази,
розрахунки;
- протоколи випробовувань;
- копії технічного завдання, програми робіт, договори, інструкції, методики, опис
розроблених комп'ютерних програм;
- креслення і опис нової апаратури, пристроїв і приладів, що використовуються під час
проведення експерименту;
- ксерокопії друкованих робіт автора та заявок на патенти.
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4 Перелік посилань

З нової сторінки наводять перелік
посилань
на
літературні
джерела.
Бібліографічні описи наводять у порядку їх
згадування в тексті та відповідно до
стандартів у бібліотечній та видавничій
справах.

6 Автореферат до магістерської
роботи
- актуальність проблеми;
- мета роботи;
- ідея роботи;
- коротка характеристика структури роботи
та її обсяг;
- результати з апробації роботи;
- практичне значення та висновки по роботі.

Додаток К
Приклади мовних конструкцій
Мовна функція

Лексичний засіб
Оскільки…
звідси…, звідки випливає…
унаслідок…
у результаті…
через те, що…
залежно від…
у зв’язку з цим…, згідно з цим…
у цьому…, у такому випадку…

Причина та наслідок,

у цих…, за таких умова…

Умова та наслідок

а якщо (отже…..), то ….
має значення…
свідчить…
указує…
говорить…

що

відповідає…
дає змогу…
дозволяє…
сприяє…

спочатку…, перш за все…, у першу чергу…
першим…, наступним…, попереднім кроком…
одночасно…, у той же час…, тут же…
наряду з цим…
Часове співвідношення та
порядок викладу

попередньо…, раніше…, вище…
ще раз…, знову…
затим…, далі…, потім…, нижче…
у подальшому…, в наступному…, згодом…
по-перше…, по-друге… і. т. д.
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Мовна функція

Лексичний засіб
у даний час…, до даного часу…
в останні роки…, за останні роки…
поряд…, на завершення….
однак…, але…, а…, же…
як…, так і…; також…, як і…
не тільки…, але й…
порівняно…; якщо…,то

Співставлення і
протиставлення

на відміну…, на противагуь…, навпаки…
аналогічно…, так само…, таким самим чином…
з одного боку…, з іншого боку…
у той час як…, між тим…, разом з тим…
тим не менше
також і…, причому…, при цьому…, разом з тим
як…
крім…, більш того…
головним чином…, особливо…
тим більш, що…
у тому числі…, у випадку…, тобто…, а саме…
сказано…
показано…

Доповнення або уточнення

згадано…
як було

зазначено…
отримано…
виявлено…
знайдено…

як говорилось…, зазначалось…, відмічалось…,
підкреслювалось вище…
згідно з…, відповідно до цього…,
у відповідності до цього…, у зв’язку з цим…
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Мовна функція

Лексичний засіб
у зв’язку із вищевикладеним…
даний…, названий…, що розглядається…
такий…, подібний…, аналогічний…, схожий…,
подібного роду…, подібного типу…
наступний.., подальший…, деякий…
багато з них… один з них…, деякі з них…
більша частина…, більшість…
у результаті…, за підсумком…, у кінцевому
рахунку…
таким чином…, і так…, отже…

Узагальнення, висновок

звідси (із цього) витікає…, зрозуміло…, ясно…,
у наслідку…
це дозволяє зробити висновок…, зводитися до
наступного…, свідчить…
нарешті…
наприклад…, так…, як приклад…,
прикладом може слугувати…

Ілюстрація сказаного

такий як…, наприклад…
у випадку…, для випадку…
про що можна судити.., що очевидно…
розглянемо наступні випадки…
зупинимось детально на…
наведемо декілька прикладів…

Введення нової інформації

основні переваги даного методу…
деякі додаткові зауваження…
декілька слів про перспективи дослідження …
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Додаток Л
Порядок наведення та приклади оформлення бібліографічних посилань
(з врахуванням вживання великої та малої літер)
Заголовок опису.
Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва :
відомості, які відносяться до назви / відомості про Авторство чи
Відповідальність ; про інших Осіб. – Відомості про повторність видання /
Відповідальність за видання. – Зона специфічних відомостей. – Місце видання :
Вид-во, рік. – Фізична (кількісна) характеристика. – (Серія і підсерія ; №, т.). –
Примітки (додаткова інформація від бібліографа, напр.: системні вимоги до
електрон. ресурсів). – ISBN.

Аналітичний бібліографічний опис (для періодичних видань) складається
із зон та елементів, зазначених у такій послідовності:
Відомості про складову частину документа // Відомості про
ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезнаходження складової
частини в документі. – Примітки.
За правилами для розрізнення граматичної і приписаної пунктуації
(тобто розділових знаків між зонами бібліографічного опису та їх елементами)
застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписаного
знака. Виняток становлять: крапка і кома – проміжки ставлять тільки після них,
а також квадратні і круглі дужки, які виділяються проміжками лише ззовні,
напр.: [та ін.], (Життя славетних).
Правила вживання великої та малої літер. Їхнє вживання визначається не
лише граматичними нормами, а й розділенням зон бібліографічного опису. Перші
слова відомостей, що відносяться до зони назви та відомостей про
відповідальність, записуються з малої літери, якщо вони не є власними
назвами, першими словами назви чи цитатами. Винятком є загальне
позначення матеріалу та будь-які назви у всіх зонах опису, напр.:
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Українські Січові Стрільці [Текст] / [Наук. т-во ім. Шевченка у Львові]. –
[Репр. вид. за оригіналом ювіл. вид. 1935 р. / ред. нового вид. Олег Романів]. –
Львів : НТШ, 2005. – 160 с. : фотогр. – ISBN 906-7155-95-4.
З великої літери розпочинається кожна зона опису, яка виділяється
крапкою й тире. Перед елементами всередині зони зазначається відповідний
їм приписаний знак. У разі повторення окремих елементів він також
повторюється, за винятком знака «навскісна лінія», який застосовується в
аналітичному описі. В кінці бібліографічного опису ставиться крапка.
Згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 є набір обов’язкових елементів
бібліографічного опису:


перші відомості про відповідальність в усіх зонах (зоні назви та
відомостей про відповідальність, зоні видання, серії);



додаткові відомості про видання;



ім’я видавця, розповсюджувача тощо;



основна назва серії та підсерії;



міжнародний стандартний номер серійного видання, що був наданий серії
чи підсерії (ISSN);



номер випуску серії чи підсерії;



окремі примітки в описі певних видів документів (в описі електронних
ресурсів – примітки про джерело основної назви).
У заголовках творів одного, двох і трьох авторів зазначається ім’я першої

особи без слів «та ін.» Причому, воно обов’язково повторюється у зоні
відповідальності за видання у точності до форми запису на титульному
аркуші.
Приклади оформлення зони «Відомості про повторність видання»
– Вид. 3-тє, випр. / О. А. Юркевич… – 2-ге вид. допов….. – Репр. вид.
1925 р.
Відомості, не зазначені на титулі, наводяться у квадратних дужках
(крім зони ISBN), напр.: / [голов. ред. В. Пилипенко] [б. м.] (без місця)
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ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ
«Дванадцятка» : Наймолодша львівська літературна богема 3-х
років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт.
проекту Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2006. – 344 с. : іл. –
За назвою

(Українська Літературна Спадщина). – До 750-ліття Львова. –
Видавничий проект «Приватна колекція». – ISBN 966–8522–70–
2.
1. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл.
К. Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил.
– ISBN 5–699–07260–8.

Збірник без
загальної
назви

2. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика :
навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ
ім. І. Франка, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3.
3. Nierowności społeczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10.
Gospodarka oparta na wiedzy / [red. Michał Gabriel] ; Uniwersytet
Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. – Rzeszow : [b. w.], 2007. –
626 s. – ISBN 978-83-7338-309-8.
1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник–довідник
основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. /
З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. –

Словники

219 с.
2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та
ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. : Карпенко, 2007. – 119 с.
1. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з
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Актуальність проблеми. Досвід теорії та практики дистанційного
навчання (ДН) у вищих навчальних закладах України, зоснованого на
використанні сучасних методик навчання, інформаційних і телекомунікаційних
технологій, підтверджує, в цілому, актуальність і новизну напрямів досліджень
у даній галузі.
Традиційно вважалося, що повноцінним може бути виконання
лабораторних робіт тільки на експериментальних лабораторних стендах
навчального закладу, проте звичайні навчальні лабораторії часто не виконують
свою головну функцію: навчити студентів постановці, проведенню й обробці
результатів інженерних експериментів. Практична реалізація лабораторного
практикуму традиційними методами сполучена із значними матеріальними
витратами, які, за деякими оцінками, складають до 80 % усіх витрат на
підготовку фахівця в галузі техніки та технологій. Зрозуміло, що в умовах
різкого скорочення фінансування навчальних закладів, передусім страждають
навчальні лабораторії, устаткування яких швидко старіє морально та приходить
у фізично непрацездатний стан.
Прогрес у розв’язанні проблеми організації лабораторного практикуму
для значної частини загальнопрофесійних і спеціальних технічних дисциплін
був досягнутий завдяки розробці технологій віртуальних лабораторних
комплексів, які дозволяють не тільки набути досвіду роботи з устаткуванням,
але і розширити, закріпити і пов’язати з практикою знання, отримані при
вивченні цих дисциплін, активізувати пізнавальну діяльність студентів за
рахунок отримання нових знань, які з’являються в результаті їхніх
цілеспрямованих дій при виконанні віртуального експерименту, засвоїти
фундаментальні закономірності, покладені в основу роботи реального
устаткування.
Об’єкт досліджень. Процеси дослідження електромеханічних систем.
Предмет досліджень. Комплекс математичних моделей віртуального
лабораторного комплексу з віддаленим доступом для дослідження режимів
роботи електромеханічних систем.
Мета роботи. Створення універсального математичного опису об’єктів
електромеханічних систем на основі їх математичних моделей.
Ідея роботи. Створення комплексу математичних моделей об’єктів
електромеханічних систем і розробки на їх основі програмно-алгоритмічного
забезпечення універсальних модулів для розробки віртуальних лабораторних
комплексів.
Задачі:
1. Провести аналіз існуючих систем віртуальних та експериментальних
досліджень;
2. Визначити особливості та послідовність задач у розробці віртуального
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3.
4.
5.
6.

лабораторного комплексу;
Виконати математичний опис і проаналізувати особливості моделювання
елементів систем електропривода;
Розробити програмний модуль опису електричних двигунів у середовищі
LabVIEW;
Виконати проектування та розробку програмного забезпечення для
організації віддаленого доступу до навчання;
Провести аналіз техніко-економічної ефективності запровадження
віртуального лабораторного комплексу.

Наукова новизна. Робота має навчально-практичну наукову цінність, яка
полягає у створенні принципів синтезу математичного забезпечення для
побудови віртуальних лабораторних комплексів, у тому числі комплексів з
віддаленим доступом.
Практичне значення отриманих результатів:
1. Можливість побудови будь-яких віртуальних лабораторних комплексів на
основі
синтезованого
алгоритмічно-програмного
забезпечення
математичних моделей об’єктів електромеханічних систем.
2. Можливість
застосування
синтезованого
алгоритмічно-програмного
забезпечення математичних моделей об’єктів електромеханічних систем для
побудови віртуальних лабораторних комплексів з віддаленим доступом.
Апробація результатів роботи.
Основні положення та результати досліджень були подані у формі
доповіді на Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих учених і
спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання й оптимізації»",
Кременчук, 2014.
Публікації.
1. Кравець О. М., Сидоров С. І. Універсальний програмний модуль для
створення віртуальних моделей динамічних об’єктів / Збірник наукових
праць XІI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і
спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи
моделювання та оптимізації». Кременчук 09 – 11 квітня 2014 р. – Кременчук,
КрНУ, – С. 308–309.
2. Сидоров С. І. Універсальний програмний модуль для створення віртуальних
моделей динамічних об’єктів / Збірник рефератів робіт Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА». 2014р. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, – С. 145–
146.
Структура й обсяг роботи. Робота складається зі вступу, семи розділів,
переліку посилань з 38 найменувань і додатка. Загальний обсяг роботи 138
стор., основний текст викладений на 120 стор., з них стор., які повністю зайняті
рисунками і таблицями – 11.
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Висновки з роботи:
Сформульовані вимоги до математичних моделей електромеханічних
об’єктів і створення на їх основі інструментарію, що значно розширює
можливості забезпечення навчального процесу студентів технічних
спеціальностей, з метою функціонального охоплення процесів навчання, а
також забезпечення у подальшому реалізації більш розвинених
архітектурних рішень та ефективної інтеграції комплексу, що розробляється,
до структуру освітніх процесів у вищих навчальних закладах.
Синтезовані моделі елементів електромеханічних систем постійного та
змінного струму на основі систем диференціальних рівнянь, систем лінійних
та нелінійних алгебраїчних рівнянь. Моделі складені у такому вигляді, що
дозволяє об’єднувати їх в універсальні бібліотечні модулі.
Створений простий, зручний і, в той самий час, універсальний «інструмент»
– бібліотечний модуль, який дозволяє утворювати моделі різноманітних
електротехнічних
об’єктів,
наприклад,
електроприводів
типових
промислових механізмів, і проводити на отриманих моделях дослідження
різних режимів їх роботи. Причому, під універсальністю розуміється
можливість моделювання різних систем, які можуть бути записані у вигляді
систем диференціальних та алгебраїчних рівнянь.
Універсальний бібліотечний модуль для створення віртуальних
лабораторних і дослідних комплексів складається з двох DLL бібліотек. Він
дозволяє розв’язувати системи диференціальних та/або лінійних
алгебраїчних рівнянь, якими описується досліджуваний об’єкт чи система,
записані у символьному вигляді.
Створені на його основі віртуальні лабораторні стенди можуть бути
функціонально розширеними та являти собою структурну одиницю
навчального комплексу, застосованого для дистанційного навчання;
віртуальні лабораторні стенди можуть знайти широке застосування в процесі
вивчення й інших навчальних курсів електромеханічного спрямування, а
також при курсовому, дипломному проектуванні, проведенні дослідниої
роботи студентів.
Економічний ефект ЕΣ складає 74 253,71 грн на рік, а термін окупності
лабораторного комплексу 3,8 місяці за рахунок різниці експлуатаційних
витрат для фізичного та віртуального стендів, скорочення витрат на
придбання фізичних лабораторних стендів, скорочення величини збитків
при експлуатації віртуального стенда.
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