
Шигонська Н.В.

Порядок та структура написання 
науково-дослідної роботи



Мета та завдання науково-дослідної 
роботи
 Формування наукового світогляду, оволодіння

методологією і методами наукового дослідження.
 Надання допомоги студентам у прискореному

оволодінні спеціальністю, досягненні високого
професіоналізму.

 Розвиток творчого мислення та індивідуальних
здібностей студентів у вирішенні практичних
завдань.

 Розвиток ініціативи, здатність застосовувати
теоретичні знання у своїй практичній роботі, 
залучення здібних студентів до вирішення наукових
проблем.

 Постійне оновлення і вдосконалення знань.



Організаційна структура
 Загальне керівництво науково-дослідної

роботою студентів здійснюють завідувачі
кафедрами, голови циклових предметних
комісій, безпосереднє керівництво роботою
студентів здійснюється відповідальним за 
науково-дослідну роботу на кафедрі або
цикловій предметній комісії, науковим
керівником та керівником гуртка.



Організація науково-дослідної
роботи
 Визначення на початку навчального року переліку тем 

для написання науково-дослідної роботи (вересень).

 Затвердження кандидатур студентів, які
виконуватимуть роботу, розподіл тематики і визначення
безпосередніх керівників (жовтень).

 Заслуховування протягом навчального року на 
засіданнях циклової предметної комісії звітів
безпосередніх керівників (два рази на рік);

 Організація під час проведення тижнів фахових
дисциплін або в кінці навчального року виставок і
презентацій кращих науково-дослідних робіт студентів, 
їх подальшої участі у грантах міжнародного та 
всеукраїнського рівнів, підсумкових студентських
науково-практичних конференцій.



Порядок підготовки роботи
 Науково-дослідна робота це самостійне

навчально-наукове дослідження студента, яке 
виконується з певної тематики, реалізується за 
участі у позааудиторній роботі, але є частиною
навчального процесу. Обсяг роботи повинен 
бути у межах 25-35 стандартних сторінок
друкованого тексту, включно із літературою.



 Тематика тісно пов'язується з практичними 
потребами конкретної дисципліни. 



Титульний аркуш 







Технічні вимоги до оформлення
 Текст роботи має бути надрукованим чітко, 

розбірливо, без помилок та виправлень з одного 
боку аркуша паперу формату A4. Текст 
викладається одним кольором, 14 шрифтом, 
міжрядковий інтервал – полуторний.

 Кожна сторінка повинна мати поля: ліве - 25 мм; 
праве - 10 мм; верхнє і нижнє - 20 мм. 
Нумеруються всі сторінки роботи, від першої до 
останньої, включаючи сторінки з додатками. 
Першою сторінкою вважається титульна, на 
якій цифра "1" не ставиться.



Вимоги до оформлення вступної 
частини













Оформлення літератури 
 список літератури, оформлений відповідно до 

національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.2006, в 
алфавітному порядку, посилання на літературні 
джерела обов’язкове;



Оформлення додатків





До захисту не приймаються роботи 
такого типу







Дякую за увагу!


