
Підготовка до 
написання  
наукової роботи 



План заняття 
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 1. Наукова робота: визначення, поняття, 

основні види.  

2. Загальна характеристика наукової 

роботи.  

3. Загальна схема наукового дослідження.  

4. Вибір і затвердження теми.  

5. Формулювання назви наукової роботи.  



«Бути молодим науковцем в Україні – це 
означає бути першовідкривачем: нових 
знань, нових форм, нових методів» 
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Кваліфікаційні роботи включають: 
◈Реферат 

 

◈Курсова робота  

 

◈Дипломна робота 
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Наукова 
робота! 
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◈Реферат (від лат. refere – доповідати, 

повідомляти) – короткий виклад змісту 

одного або кількох документів, 

наприклад, наукових статей з певної 

теми. Таким чином, реферат – це 

скорочений переказ змісту первинного 

документа (або його частини) з 

основними фактичними відомостями та 

висновками. 



◈Курсова робота – це самостійне навчально-

наукове дослідження студента, яке 

виконується з певного курсу або з окремих 

його розділів. 

Згідно з «Положенням про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних 

закладах України» курсова робота 

виконується з метою закріплення, 

поглиблення й узагальнення знань. 



◈Дипломна робота — це кваліфікаційне 
навчально-наукове дослідження студента, 
яке виконується на завершальному етапі 
навчання студентів у вищому навчальному 
закладі. 

Дипломна робота має комплексний характер 
і пов’язана з використанням набутих 
студентом знань, умінь і навичок зі 
спеціальних дисциплін.  
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До кваліфікаційних робіт висуваються такі основні вимоги: 

• актуальність теми, відповідність її сучасному стану 

певної галузі науки та перспективам розвитку, 

практичним завданням певної сфери; 

• вивчення й критичний аналіз наукових видань з теми; 

• огляд історії досліджуваної проблеми та її сучасного 

стану; 

• чітка характеристика предмета, мети й методів 

дослідження, опис та аналіз проведених автором 

експериментів; 

• узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки 

та рекомендації. 



◈Незалежно від обраної теми курсова 

(дипломна) робота структурно повинна 

містити: титульний аркуш; зміст; перелік 

умовних позначень (за потреби); вступ; 

кілька розділів (підрозділів), що 

розкривають теорію питання та досвід 

практичної роботи; висновки; список 

використаних джерел; додатки. 



3. 
Схема наукової роботи 
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Вибір і 
затвердження теми 
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Кожна наукова проблема складається з ряду 

тем. Тема - це наукове завдання, яке охоплює 

певну галузь наукового дослідження. Вона 

базується на численних наукових питаннях. Під 

науковими питаннями розуміють дрібніші 

наукові завдання, які належать до конкретної 

галузі наукового дослідження. Дослідження з 

окремих тем можуть бути індивідуальними або 

проводитись групою наукових працівників 

протягом одного або ряду років. 
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Студентам надається право обирати тему курсових та 

дипломних робіт, визначені випусковими кафедрами 

університету, або пропонувати свої теми з 

обґрунтуванням їх розроблення. 

Керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами 

здійснюється провідними викладачами випускових 

кафедр. Організація та контроль за процесом підготовки 

й захисту цих робіт покладається на завідувачів 

кафедрами. Тематика курсових та кваліфікаційних робіт 

щорічно корегується з урахуванням набутого на 

кафедрах досвіду. 
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◈При виборі теми основними 

критеріями мають бути її 

актуальність, новизна і 

перспективність, наявність 

теоретичної бази;  

 

◈Доцільно ставити завдання 

порівняно вузького плану, для того 

щоб тему можна було глибоко 

опрацювати. 



◈Після вибору теми студент повинен звернутися до свого 

наукового керівника за порадою. Думка наукового керівника 

має особливе значення для вибору теми. Його рекомендації 

допомагають обмежити поле діяльності. Дуже важливо, щоб 

здобувач сам перед тим спробував розробити план своєї теми, 

добре обміркував і чітко уявив собі хід її виконання. Це дасть 

змогу науковому керівникові зважити на здібності студента 

його підготовленість до виконання даної роботи, а отже, 

зробити правильні висновки щодо того, яку надати йому 

допомогу. 
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Формулювання 

назви наукової 

роботи 



◈Назва- це візитна картка роботи: лаконізм, чітке 

відображення змісту дослідження - суттєві позитивні 

ознаки справжньої наукової роботи. Варто пам'ятати, 

що назва теми, так би мовити, зобов'язує дослідника. 

Якщо вона не відповідає змістові роботи, то це 

свідчить не тільки про те, що автор не має чіткого 

усвідомлення про зміст дослідження, але й про його 

некомпетенцію, що, загалом, може призвести до 

певної дезорієнтації читача. 
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Процес формування теми дослідження 

включає такі етапи: 

вибір теми; 

обґрунтування, уточнення теми; 

конкретизація теми; 

формулювання назви теми; 

затвердження теми. 
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На стадії формування теми наукового 

дослідження визначають її назву – змістовний 

заголовок. Назву наукової роботи формулюють 

за допомогою такого правила: в назві теми 

наукової роботи повинна бути відображена 

спрямованість (проблема) дослідження (мета або 

завдання) об’єкт дослідження, предмет 

дослідження. 



◈Назва роботи має бути якомога коротшою 

(7 слів ± 2 слова), адекватно відображати її 

зміст та суть вирішуваної наукової проблеми 

(завдання). Вона повинна вказувати на мету 

(предмет) розвідки і її завершеність. Часом 

для більшої конкретизації до назви додають 

невеликий (4–5 слів) підзаголовок. Аспект 

вивчення подається через двокрапку або в 

дужках. 28 



◈У назві не слід використовувати 

ускладнену термінологію псевдонаукового 

характеру. Треба уникати назв, що 

починаються зі слів: "Дослідження 

питання...", "Дослідження деяких шляхів...", 

"Шляхи...", "Проблеми...", "Деякі питання...", 

"Матеріали до вивчення...", "До питання..." 

та ін., в яких не відбито достатньою мірою 

суть проблеми. 29 
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Перш ніж подавати чернетку науковому керівникові, 

треба ще раз переглянути, чи логічно викладено 

матеріал, чи є зв’язок між підрозділами та розділами, чи 

увесь текст «працює» на головну ідею курсової 

(дипломної) роботи. Схематичне зображення роботи 

дозволить виявити нелогічність в її структурі та змісті. 

Оформляючи текст роботи, необхідно знайти час для 

повторного перегляду першоджерел. Це допоможе 

побачити ще щось цінне, що, можливо, було пропущено 

спочатку, наштовхне на нові цікаві думки, дозволить 

поглибити розуміння проблеми. 


