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Передмова 

 
Модернізація підготовки педагогічних кадрів у закладі вищої 

освіти потребує перебудови кадрової політики та вдосконалення їх 

педагогічної майстерності. Адже потреби громадськості у 
висококваліфікованих фахівцях України (оволодіння необхідними 

знаннями, уміннями та навичками майбутньої професійної 

діяльності, а також основами організації наукової діяльності з 
урахуванням сучасних умов і перспектив економічного та 

соціального розвитку) постійно зростають. Відтак вимоги до 

проведення підсумкової атестації майбутніх фахівців дошкільної та 
вищої освіти відповідно зростають (як до інструменту діагностики 

їх кваліфікаційних характеристик).  
Звідси цілком виправданим є проведення підсумкової 

атестації у формі захисту кваліфікаційних наукових робіт. Така 

форма проведення цієї атестації майбутніх фахівців дошкільної та 
вищої освіти забезпечить формування у студентів уміння 

аналізувати науково-педагогічну літературу, вести науково-

теоретичні і дослідницькі пошуки та теоретично обґрунтувати 
одержані результати у кваліфікаційних роботах, що засвідчуватиме 

рівень підготовки випускника магістратури (розвиток таких 

здібностей є головним критерієм його фахової компетентності за 
обраною спеціальністю).  

Методичні рекомендації до написання магістерських робіт 

мають на меті удосконалення процесу формування у студентів 
чіткого розуміння кваліфікаційних вимог до теоретичного рівня 

такого виду робіт, змісту їх підготовки, технологічних моментів 

визначення структури, обсягу, оформлення робіт, забезпечення 
певної форми подання матеріалу, що своєю чергою допоможе 

студентові уникнути недоліків при написанні, оформленні та захисті 

магістерських робіт. 
Видання містить також орієнтовну тематику магістерських 

робіт, зразки титульних сторінок, орієнтовний взірець оформлення 

педагогічного експерименту, вимоги до оформлення 
бібліографічного опису літературних джерел, вимоги до презентації 

основних результатів дослідження, зразки рецензій та відгуків на 

кваліфікаційні роботи.  
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1. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ  

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

Магістерська робота є підсумком самостійного 

комплексного дослідження однієї з проблем фахового спрямування 

і виконується індивідуально протягом визначеного терміну 
навчання у магістратурі (паралельно із засвоєнням передбачених 

індивідуальним планом дисциплін). Вимоги до цього виду робіт 

регламентуються Положенням про підготовку магістерських робіт. 
До того ж, магістерська робота виконує кваліфікаційну функцію –  

готується з метою публічного захисту і отримання академічного 

ступеня магістра.  
На захисті випускник повинен продемонструвати рівень 

своєї наукової кваліфікації, вміння розв’язувати конкретні наукові 

завдання. Екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної 
підготовки випускника магістратури, його готовність до 

самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння 

відповідної кваліфікації. 
Виконується робота під керівництвом викладача випускової 

кафедри. Науковий керівник, звісно, призначається завідувачем 

кафедри з числа найбільш кваліфікованих науково-педагогічних 
працівників, які мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук 

(або вчене звання професора чи доцента) і працюють у даному 

закладі вищої освіти. Тема магістерської роботи затверджується на 
засіданні випускової кафедри, раді факультету і наказом ректора по 

університету.  
Науковий керівник складає індивідуальний навчальний план 

слухача магістратури, консультує його з питань поглибленого 

вивчення спеціальних дисциплін та виконання магістерської 
роботи, контролює виконання індивідуального плану та графіку 

роботи над магістерською роботою і несе відповідальність за її 

неякісне виконання. Він також періодично звітує про виконання 
етапів індивідуального плану магістром на засіданні кафедри та 

раді факультету, які протокольно затверджуються. 

Тематика магістерських робіт розробляється щорічно 
викладачами випускової кафедри і уточнюється в процесі 

індивідуальної роботи зі студентами магістратури. При цьому 

обов’язковим є врахування сучасних наукових підходів до 
змістових аспектів, форм, методів функціонування освітньої галузі 
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та сучасного рівня розвитку педагогіки й фахових методик. У 

додатках нами запропоновано тематику магістерських робіт для 
магістрантів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

(Додаток 1). 

Вибираючи тему та усвідомлюючи завдання написання 
магістерської роботи, магістрант керується певними науковими 

інтересами, опирається на набутий практичний досвід. Найбільш 

підготовленим магістрантам кафедра може запропонувати розробку 
проблемної теми. При цьому враховується можливість 

опрацювання експериментальних матеріалів, наявність власних 

науково-методичних розробок та перспектив професійної 
орієнтації, а також сформованість особистісно значущих якостей 

дослідника; здатність ефективно висвітлювати, поширювати знання 
щодо наукових досліджень та інновацій.  

Під час роботи над кваліфікаційною роботою складаються, як 

правило, систематична та алфавітна картотеки, забезпечуються 
емпіричний пошук, збір, загальна оцінка та класифікація фактів, 

різних підходів до проблеми, дається характеристика основних 

інформаційних джерел (друкованих і архівних документів, 
Інтернет-ресурсів). Аналіз зібраних фактів, трактування підходів до 

проблеми і формування концепції роботи та бібліографічний опис 

документів допомагають у нагромадженні матеріалу, а також у 
визначенні способів опрацювання фахової наукової літератури,  

формулювання актуальності проблеми, забезпеченні вмінь 

самостійно вести науковий пошук і розв’язувати конкретні наукові 
завдання. Таким чином, відбувається не лише встановлення, 

усвідомлення, переосмислення особистісно-професійного та 

наукового досвіду магістранта, але й виробляються вміння робити 
теоретичні узагальнення та розробляти практичні рекомендації.  

Магістрант систематично консультується з науковим 

керівником, звітує про виконання роботи на методичних і наукових 
семінарах, засіданнях випускової кафедри (та вченої ради 

факультету), а також проводить апробацію дослідження (через 

експериментальну роботу, участь у студентських науково-
практичних семінарах, конференціях, публікує результати 

досліджень у збірниках наукових праць тощо). 
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2. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

Магістерська робота має певні структурні компоненти: 

 титульні сторінки; 

 резюме; 

 зміст; 

 вступ; 

 основна частина (розділи і підрозділи); 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 

До роботи додається резюме обсягом 2 – 3 сторінки. Кожна зі 
складових роботи виконується відповідно до вимог. Послідовність 

викладу теми повинна чітко відповідати плану роботи. 

Титульні сторінки оформляються за зразками, поданими у 
Положенні про атестацію здобувачів вищої освіти у 

Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана 

Франка (пункт 1.1.). У додатках подаємо зразок оформлення 
титульних сторінок (Додаток 2). 

Зміст або план подають на початку магістерської роботи. Він 

містить назви розділів, підрозділів із зазначенням початкових 
сторінок. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і 

зрозумілими, літературно грамотними, пов’язаними з назвою 
роботи. 

У додатках подаємо зразки оформлення змісту 

кваліфікаційних робіт (Додаток 3). 
Вступ. У вступі подається наукове обґрунтування 

актуальності теми дослідження, в стислій формі визначається 

сутність дослідження. Вступ містить: 

 обґрунтування актуальності теми; 

 зв’язок магістерської роботи з науковою темою або 

програмою кафедри; 

 об’єкт дослідження; 

 предмет дослідження; 

 мета; 

 завдання; 

 наукова гіпотеза; 

 методи наукового дослідження; 
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 наукова новизна; 

 практичне значення роботи; 

 апробація результатів дослідження. 

Вступ повинен бути компактним, розкривати сутність 

роботи. Орієнтований обсяг вступу 3 – 4 сторінки машинопису. 

Актуальність роботи має відповідати як сучасним потребам 
освіти, так і перспективам її розвитку, практичним завданням. 

Адже вибір конкретної теми магістерської роботи визначається її 

актуальністю, новизною і практичним значенням. Відтак 
актуальність теми магістерської роботи визначається її 

відповідністю фахові, науковим інтересам студентів та сучасному 

стану розвитку наукових досліджень. 
Відображення тематикою магістерських робіт завдань 

майбутнього фахівця з фізичної терапії, ерготерапії щодо 

підготовки до наукової роботи та засвоєння відповідних 
навчальних дисципліни (і проблематики науково-дослідницької 

роботи кафедри фізичної терапії, ерготерапії) та особливостей 
майбутньої діяльності передбачає з’ясування сутності категорій 

кожної навчальної дисципліни, змістових напрямів кожного курсу. 

Отже, характеристика основних понять з досліджуваної теми є 
обов’язковим елементом роботи. 

Виконуючи магістерську роботу, студент має засвоїти 

інформацію про постановку проблеми, обґрунтувати її 
актуальність та необхідність, чітко визначити об’єкт, предмет, 

мету і завдання дослідження, продемонструвати вміння працювати 

з науковими джерелами, архівними, фондовими, статистичними 
матеріалами, визначити результати та обґрунтувати пропозиції, 

висновки, перспективи дослідження.  

Об’єкт і предмет дослідження – це поняття, які існують в 
єдності і водночас повинні чітко розрізнятися. Об’єкт – загальна 

сфера наукового пошуку, предмет – конкретний ракурс 

дослідження об’єкта. За С.У. Гончаренком, об’єктом виступає те, 
що досліджується, а предметом те, що в цьому об’єкті дістало 

наукове пояснення. 

Метою підготовки магістерської роботи є поглиблення 
теоретичних і практичних знань і умінь зі спеціальності, 

(необхідних для подальшого використання у науково-педагогічній 

діяльності), вивчення та узагальнення теоретико-методологічних 
засад з обраного напряму дослідження та, як результат, – розвиток 
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здатності пошуку інформації про сучасні наукові досягнення, 

власного стилю дослідження й написання роботи та варіантів 
їхнього практичного застосування. Мета роботи визначається чітко, 

передбачає з’ясування певного результату і те, яким його бажає 

отримати дослідник. 
Завдання дослідження, як правило, включають у себе такі 

складові: 

 вивчення та аналіз теоретико-методологічних підходів 

щодо дослідження теми і на цій підставі з’ясування теоретичних 

питань із досліджуваної проблеми; 

 поглиблене експериментальне вивчення практичного 

розв’язання зазначеної проблеми: виявлення її типового стану – 
важливих досягнень і типових недоліків, їх причин, основних 

здобутків передового педагогічного досвіду тощо; 

 обґрунтування та розробку системи заходів, необхідних 

умов, методів, методик для розв’язання поставленої мети; 

 розробку методичних рекомендацій для подальшого 

використання позитивних результатів дослідження в практиці 

роботи закладів дошкільної чи вищої освіти. 

 Визначення завдань дослідження конкретизує тему і мету 
дослідження, а також передбачає певну практичну роботу щодо 

проведення анкетувань, тестувань, реалізацію дослідницьких 

намірів.  
Обґрунтування актуальності наукового дослідження є 

результатом набуття навичок узагальнювати та систематизувати 

науковий теоретичний та емпіричний матеріал, вміння проводити 
реабілітаційне дослідження, володіння операціями аналізу, синтезу, 

співставлення, порівняння вирішення різних науково-

дослідницьких завдань, а також уміння творчо використовувати 
навчальний матеріал у конкретних умовах реабілітаційного 

дослідження; спираючись на засвоєні теоретичні положення.  

Методи дослідження слід добирати й виробляти адекватно 
предмету, меті, і завданням дослідження, оскільки саме методи 

допомагають їх вирішити. Метод – це певний комплекс прийомів, 
який використовують на різних етапах дослідження – 

теоретичному, експериментальному, для розв’язання конкретного 

завдання, щоб встановити істину, перевірити чи спростувати її.  
Методи можуть бути: 
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теоретичні – аналіз наукової літератури з фаху, аналіз та 

узагальнення зібраної інформації; класифікація, індукція, дедукція, 
побудова аналогій, моделювання, порівняння результатів 

дослідження;  

емпіричні – спостереження, анкетування, моделювання, 
педагогічний, біологічний, фізичний та інші експерименти 

(прогностичний, праксиметричний тощо), методи математичної 

обробки зібраних даних. 
Усвідомлення ролі педагогічного спостереження, 

соціологічних методів дослідження, тестування в педагогічному 

дослідженні веде до необхідності вивчення продуктів діяльності, а 
також пошуку (звичайно ж, і вивчення) передового педагогічного 

досвіду. Це означає володіння навичками самостійної роботи з 
конкретними методиками для збору емпіричного матеріалу, що 

вдосконалює здатність методологічно та технологічно грамотно 

здійснювати наукове дослідження, інтерпретувати його результати.  
Використання педагогічних, клінічних та реабілітаційних 

методів та засобів дослідження забезпечує поглиблене вивчення 

певної проблеми; усвідомлення логіки зв’язків між явищами та 
процесами, які описуються; одержання нових наукових 

результатів. Систематизація, закріплення та поглиблення 

теоретичних знань студентів створюють умови для виявлення 
умінь самостійно вести науковий пошук і розв’язувати конкретні 

наукові завдання. Нагадаємо, що цінним є авторське бачення 

проблеми, можливостей її дослідження та розв’язання. 
Наукова новизна дослідження, звісно, відображає 

відмінність одержаних результатів від відомих раніше, містить 

коротку анотацію наукових положень, запропонованих 
магістрантом.  

Практичне значення одержаних результатів 

висвітлюється так: якщо робота має теоретичне значення, треба 
подати відомості про наукове використання результатів досліджень 

або рекомендації щодо їх використання. В роботі, яка має 

прикладне значення, треба подати відомості про практичне 
застосування одержаних результатів. 

Апробація результатів дослідження показує, на яких 

конференціях оприлюднені результати дослідження, які є 
публікації, доповіді на різного рівня конференціях, кафедрі, 

факультеті. 
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Основна частина магістерської роботи складається з 

розділів, підрозділів. Кількість розділів може бути від двох до 
трьох. Нижче для взірця подаємо можливе змістове наповнення 

розділів. 

Перший розділ зазвичай структурно складається з 2 – 4 
підрозділів. У ньому магістрант повинен розкрити стан 

теоретичних напрацювань з обраної теми дослідження, 

проаналізувати різні наукові підходи щодо розв’язування проблеми 
в теоретичному, методичному та прикладному плані. Він має 

містити аналітичний огляд вітчизняних та зарубіжних публікацій з 

теми дослідження. Магістрантом викладаються наукові результати 
стосовно поставленої проблеми, одержані різними авторами, 

розкриваються здобуті ними наукові факти, які інтерпретуються в 
різних аспектах теми магістерської роботи (у порівнянні з 

постановкою власного дослідження). Аналізуються роботи 

зарубіжних та вітчизняних учених, що вивчали ті чи інші її аспекти. 
Зауважимо, що важливо відобразити власне ставлення до думок 

відповідних авторів і обґрунтувати свою точку зору на проблему (з 

метою більш повного аналізу сучасних тенденцій розвитку науки). 
Особливу увагу слід звернути на вивчення методик аналізу 

визначених проблем, які будуть використовуватися у наступних 

розділах роботи. Для одержання об’єктивних даних у ході роботи 
необхідно використати не один, а декілька методів дослідження у 

взаємозв’язку. Застосовані методи мають допомогти з’ясувати 

предмет дослідження відповідно до визначених критеріїв і 
показників. 

Другий розділ, до якого входить експериментальна частина і 

розглядається методика досліджень, є частиною самостійної роботи 
магістранта і містить ґрунтовний аналіз фактичного стану 

досліджуваної проблеми виключно на матеріалах конкретної 

організації. Розділ має бути насиченим фактичним матеріалом, 
який відображає відповідні результати дослідження. За час 

магістерської наукової роботи треба встигнути провести невеликий 

за обсягом і кількісною вибіркою експеримент, який дає 
можливість вирішити поставлені завдання, вдосконалити методику 

формуючого експерименту та підготовлені для його проведення 

практичні розробки. Результати практичного дослідження 
узагальнюються у вигляді схем, таблиць, діаграм тощо.  
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Третій розділ містить обґрунтовані пропозиції, спрямовані 

на досягнення мети. При підведенні підсумків дослідження 
необхідно здійснити всебічний кількісний (у вигляді таблиць, 

діаграм, схем тощо) та якісний аналіз результатів, показати ступінь 

досягнення поставленої мети.   
Якщо робота складається з двох розділів, то змістове 

наповнення другого розділу буде охоплювати зміст 

запропонованих нами другого і третього розділів. 
Важливою складовою магістерського дослідження є 

експериментальне дослідження (Додаток 4). Основними його 

етапами є підготовчий та дослідницький, який охоплює 
констатувальний, формувальний та контрольний експерименти. 

Підготовчий етап передбачає таку послідовність: 
– вивчення стану розвитку відповідної проблеми на етапі 

проведення дослідження, виявлення актуальних проблем, які 

передбачають розв’язання за допомогою експерименту, постановку 
проблеми дослідження, визначення предмету й об’єкта 

дослідження, вивчення науково-методичної літератури з проблеми 

дослідження 
– визначення цілей і завдань, конструювання плану-програми 

експерименту 

– пошук шляхів розв’язання проблеми: підбір методів, 
розробка методики ( відповідно до методологічних принципів). 

Дослідницький етап чітко розподіляється на три стадії: 

констатувальний, формувальний та контрольний експеримент, 
кожен з яких має свої конкретні цілі. 

Констатувальний експеримент направлений на визначення 

фактичного стану та рівня тих чи тих особливостей контингенту на 
момент проведення дослідження, наприклад здійснення 

діагностики наявного стану здоров’я осіб з функціональними 

обмеженнями. 
Формувальний – спрямований на вивчення методики 

реабілітації безпосередньо у процесі спеціально організованого 

експериментального відновного лікування. 
Контрольний – проводиться після того, як отримані 

результати формувального експерименту з групою респондентів, 

які перебувають в схожих умовах реабілітації, але з ними не 
проводили формувальний експеримент (застосовується та сама 

методика, що і в констатувальному експерименті). Його мета 

http://www.experiment.edu-ua.net/HTMText.htm#ExpConst
http://www.experiment.edu-ua.net/HTMText.htm#ExpForm
http://www.experiment.edu-ua.net/HTMText.htm#ExpContr
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полягає в порівнянні отриманих результатів з результатами 

формувального експерименту. 
Висновки є завершальною частиною магістерської роботи. 

Вони повинні бути логічними, містити стислий виклад актуальності 

теми, зроблених оцінок і узагальнень під час аналізу, пропозицій 
автора, подаватися у вигляді окремих лаконічних положень, 

методичних рекомендацій. Необхідна узгодженість висновків з 

завданнями дослідження. Перш ніж переходити до написання 
висновків, доцільно ще раз перечитати завдання, які ставились 

дослідником на початку роботи, а потім згідно із ними послідовно 

розкривати досягнуті результати. 
На завершення роботи важливо подати практичні 

рекомендації до застосування результатів дослідження. 
Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю 

підтверджені роботою. 

Список використаних джерел включає складений за 
чинними правилами перелік використаних літературних джерел. 

Для магістерської роботи достатнім вважається список літератури, 

що нараховує не менше 50 джерел. Розміщуючи матеріали 
бібліографічного опису літератури слід пам’ятати, що всі джерела 

розташовуються в алфавітному порядку. Порядковий номер описів 

у переліку посилань є посиланнями у тексті (номерні посилання). 
Зразок оформлення списку використаних джерел подано в 

додатках (Додаток 5). 

Додатки. Додатки не є обов’язковим елементом 
дослідження і не входять до його основного змісту. Додатки 

роблять тоді, коли теоретичний або емпіричний матеріал надто 

великий. 
Додатки дозволяють проілюструвати хід експериментальної 

роботи. Вони позначаються великими літерами у верхньому 

правому полі аркуша. 
Робота має мати логічний, доказовий характер, містити 

глибокий самостійний аналіз досліджуваної проблеми та вносити 

реальні пропозиції щодо її розв’язання, бути належно оформленою 
і мати всі необхідні супровідні документи. 
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3. ХІД ВИКОНАННЯ 

МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Написання магістерської роботи має відбуватися в логічній 

послідовності. Наводимо алгоритм роботи над магістерськими 

дослідженнями: 

 вибір теми дослідження; обґрунтування її актуальності; 

 ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо 

написання кваліфікаційної роботи; 

 добір літератури з теми магістерського дослідження; 

 вивчення основних джерел літератури; 

 аналіз спеціальної літератури з теми дослідження, їхній 

аналіз, реферування (конспектування); 

 вивчення, аналіз, узагальнення досвіду роботи фахівців з 

окресленого питання;  

 складання плану роботи; 

 проведення педагогічного експерименту; 

 опис та аналіз проведеного автором експериментального 

дослідження; 

 узагальнення результатів, обґрунтування висновків і 

практичних рекомендацій; 

 оформлення магістерської роботи та її презентації. 

Охарактеризуємо кожен з вказаних нами етапів. Так, 

насамперед студенту слід ознайомитися з тематикою магістерських 

робіт, запропонованою кафедрою, і обрати тему майбутньої роботи. 
Студент може запропонувати тему, не включену в цю тематику. 

Після затвердження теми й наукового керівника, студент 

консультується з керівником з питань написання роботи і 
приступає до її підготовки. Графік виконання роботи заповнюється 

студентом до початку роботи над магістерським дослідженням та 

засвідчується підписами наукового керівника та завідувача 
кафедри (Додаток 6). 

Передусім необхідно скласти попередній план майбутньої 

роботи. З цією метою слід провести бібліографічний пошук, 
виявити опубліковані праці, які стосуються обраної теми. Починати 

бібліографічний пошук раціонально з бібліотечних каталогів. Для 

тематичного пошуку використовуються систематичні каталоги, в 
яких опис книг розміщується у відповідності з їхнім змістом за 

галузями знань.  
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В алфавітному каталозі, який має кожна бібліотека, легко 

виявляються праці наукових колективів і авторів, відомих своїм 
внеском у розробку теми, а також видання їм присвячені. 

Після попереднього знайомства з літературою складають план 

роботи, тобто перелік найважливіших питань, які будуть 
розкриватися автором. Складання плану є важливим моментом, 

оскільки вдало складений план значною мірою полегшує 

дослідження і написання роботи. Підготовлений студентом план 
обговорюється з науковим керівником, уточнюється і є для 

студента ніби компасом, який не дозволяє йому заплутатись у 

матеріалі, «потонути» в ньому. В подальшому план може 
удосконалюватись, оскільки в ході написання роботи виникають 

певні корективи, пов’язані з розширенням чи скороченням 
матеріалу, з приведенням його до оптимальних пропорцій, 

уточненням формулювань тощо. 

Після цього приступають до опрацювання літератури, збору і 
оформлення матеріалу. Працюючи над літературою слід особливо 

уважно відбирати ті розділи, параграфи, сторінки, які 

безпосередньо стосуються обраної теми. Важливо їх глибоко 
опрацювати, зробити відповідні виписки з них. Робити виписки 

можна різними способами: виписки в зошиті, виписки на картках 

або окремих листах (з одного боку). Кожна виписка повинна 
супроводжуватись ясними і точними даними про джерело, з якого 

вона взята, якщо це книга – про автора, її заголовок, рік і місце 

видання, сторінки. Якщо виписується матеріал із журнальної або 
газетної статті, необхідно вказати номер і рік видання журналу, 

сторінку, а для газети – дату. Зверху картки слід коротко вказати, 

про що йде мова в даному тексті. Виписані цитати слід брати в 
лапки, щоб відрізнити їх від власного викладення прочитаного 

тексту. Якщо в книгах зустрічається компактний матеріал, який 

значною мірою може бути використаний у роботі, тоді, по 
можливості, роблять ксерокопії окремих сторінок. На ксерокопії 

зазначаються дані про автора, заголовок книги, при необхідності – 

розділу. Виписки на картках або окремих листах (з одного боку) 
відкривають широкі можливості сортування, класифікації, 

розміщення зібраного матеріалу. 

Таким чином, сукупність ксерокопій, виписок на картках або 
окремих листках з конкретної теми дає дослідникові немов би 

первинний, чорновий варіант задуманої роботи. Далі потрібно 
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тільки приступити до літературного оформлення цього 

розрізненого матеріалу, зробити плавні переходи між окремими 
його частинами. 

При літературному оформленні праці одночасно 

використовуються як ксерокопії, виписки, так і текст книг з 
закладками. Щоб писати таким способом, потрібно попередньо 

добре оволодіти залученими літературою і джерелами, постійно 

пам’ятати їх загальний зміст. 
Окрім виписок та ксерокопій дуже корисними є вирізки із 

газет, які слід зберігати в теках, розподіляючи за відповідними 

тематичними розділами. На кожній вирізці вказувати назву газети, 
її дату і сторінку. 

Збір і оформлення матеріалу з обраної теми – це є не 
механічний, а творчий процес, в ході якого уже відбувається 

початковий етап створення праці, її контури все ясніше 

вимальовуються в уяві автора. Наступним етапом роботи над 
обраною темою є літературне оформлення дослідження (написання 

тексту роботи). На етапі написання роботи слід чітко розподіляти 

намічений її обсяг по окремих підрозділах робочого плану. 
Розподіл обсягу праці по підрозділах значною мірою залежить від 

самої теми, її значення, вивченості і наявності відповідних 

матеріалів. При написанні роботи автор повинен давати системний 
виклад теми, пропорційно розкривати її компоненти. Зібраний 

матеріал, навіть згрупований по окремих питаннях, підрозділах 

необхідно викласти в одному стилі, послідовно, переконливо. До 
того ж потрібно звернути увагу на науковість стилю викладення 

матеріалу. Часто молоді дослідники використовуючи науково-

популярну літературу запозичують популярний стиль викладення 
матеріалу. Слід мати на увазі, що магістерська є різновидом 

наукової праці, відповідно й стиль викладення має бути науковим, а 

не популярним. Розкриття теми повинно бути чітким, послідовним, 
цілеспрямованим. Слід остерігатися введення у виклад матеріалу 

дрібниць, і навіть значних фактів, якщо вони не стосуються теми, 

хоча й можуть бути вельми цікавими. Дослідження має бути 
самостійним і завершеним. Завершальним етапом роботи є підбиття 

підсумків дослідження, формулювання висновків, узагальнення і 

пояснення фактичного матеріалу, винесення рекомендацій. 
Виконану роботу (чорновий варіант) подають науковому 

керівнику. Потім її доопрацьовують, враховуючи зауваження і 
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побажання. Після доопрацювання текст передруковують і подають 

на кафедру. 
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4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Магістерська робота має бути виконана і оформлена з 

дотриманням усіх технічних вимог до наукових робіт. Має бути 
визначена чітка структура магістерської роботи, зроблений якісний 

огляд бібліографії з теми дослідження, здійснена детальна 

характеристика та аналіз основних понять наукового пошуку (з 
використанням цитат і прикладів). 

Аналіз окремих частин роботи передбачає, як правило, 

дискусію щодо змісту роботи, окремих розділів. До того ж, 
важливо редагувати окремі параграфи чи розділи магістерської 

роботи та забезпечити її літературне оформлення (враховуючи 
стилістичні особливості викладу наукової роботи). Кінцева 

редакція магістерських робіт є також  своєрідною підготовкою до 

захисту магістерської роботи.  
Безумовно, робота має бути грамотно викладена – 

стилістично та орфографічно, чітко, зрозуміло, з правильно 

побудованими реченнями, без зайвого нагромадження складних 
синтаксичних структур. Граматичні помилки та друкарські огріхи 

не допустимі. 

Оптимальний обсяг магістерської роботи (без додатків і 
списку літератури) повинен становити 60 сторінок. Текст роботи 

має бути набраний на комп’ютері шрифтом Times New Roman 

кеглем 14, через 1,5 інтервали. 
Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм, зверху – 

20 мм, праве – 15 мм, знизу – 20 мм. Абзацний відступ повинен 

бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п’яти 
знакам. 

Структурні елементи «Зміст», «Вступ», «Висновки», 

«Список використаних літературних джерел», «Додатки» не 
нумерують і починають друкувати з нової сторінки. 

Заголовки. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. 

Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід 
розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без 

крапки в кінці, не підкреслюючи. Підписувати заголовки 

підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу 
і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. Розділи, підрозділи, пункти і 
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підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи 

повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання суті 
роботи і позначатися цифрами без крапки, наприклад 1,2,3 і т.д. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах 

кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і 
порядкового номера підрозділу, відокремленого крапкою. Пункти і 

підпункти можуть мати заголовки. 

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текс-
том повинна бути: 

 за машинописного способу – не менше, ніж три 

інтервали; 

 за машинного способу – не менше, ніж два рядки. 

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, 

пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї 

розміщено тільки один рядок тексту. 
Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримую-

чись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці. 
Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок 

роботи, номер сторінки – 1 на титульному аркуші не проставляють, 

нумерацію починають зі «Змісту». 
Цифровий матеріал зазвичай оформлюють у вигляді таблиць 

відповідно до додатку. Горизонтальні і вертикальні лінії, що 

розмежовують рядки-таблиці, а також лінії, про обмежують 
таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює 

користування таблицею. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у 
якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі 

таблиці повинні бути посилання в тексті магістерської роботи. 

Нумерація таблиць здійснюється так як і нумерації розділів та 
підрозділів. 

Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої 

великої) і вміщують над таблицею, 
Слово «Таблиця» пишуть один раз зліва над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження 

таблиці» із зазначенням її номера. 
Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а 

підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з 

заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть 
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з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки 

не ставлять.   
Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначити 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним 

квадратними дужками, наприклад «у роботах [1 – 8]...». 
Методи обробки результатів дослідження та статистичні 

методи у педагогічних дослідженнях забезпечують вироблення 

вмінь якісного і статистичного опрацювання одержаних даних.  
Самостійне аргументування висновків передбачає чітке, 

логічне, грамотне формулювання думок. Аргументований, стислий, 

доступний стиль викладу допоможе якісно презентувати 
дослідження. 
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5. ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСНОВНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

Наукову доповідь важливо не лише підготувати, але й 

представити (презентувати) належним чином. Вимоги до 

презентації основних результатів магістерської роботи подано в 
Положенні про навчальну презентацію (затверджено наказом 

ректора № 497 від 15.10.2013 р.) (Додаток 7). 

Презентація магістерської роботи – це графічний матеріал у 
вигляді текстової частини, таблиць, малюнків, діаграм, графіків, 

схем, а також інших елементів, що доцільно представити комісії під 

час захисту. Якщо на захист магістерської роботи підготовлена 
презентація, то демонстрація презентаційних слайдів складає 

основу виступу, підкріплюючи доповідь ілюстрацією тезових 

положень і результати проведеного дослідження. 
Однак небажано включати до презентації несуттєві і 

малозначимі факти, оскільки це нераціонально через невеликий час, 

що приділяється на захист. 
Презентація випускової роботи – це повне відображення 

структурного змісту роботи, яке охоплює вступ, основну частину 

(теоретичну, аналітичну та практичну) і висновок. 
Щоб підготувати якісну презентацію наукового дослідження, 

необхідно приділити досить часу її підготовці, глибоко продумати 

зміст слайдів презентації. 

Зміст презентації випускової роботи 

Вступна частина презентації магістерської роботи містить 2 

– 3 слайди: титульний слайд, обґрунтування актуальності, мети і 
завдань дослідження. 

Титульний слайд – це перший слайд презентації, на якому 

зазначена тема дослідження, автор, а також вказано найменування 
закладу вищої освіти. Наступний слайд містить мету, завдання, 

об’єкт, предмет дослідження.  
Теоретична частина презентації до захисту – це кілька 

слайдів, на яких відображені основні положення теорії 

кваліфікаційної роботи в рамках проведеного дослідження: 
ключовий поняттєвий апарат, результати категорійного аналізу або 

висновки у межах розділу. Кількість слайдів у презентації, 

присвячених теоретичним положенням, не має бути надто великою, 
хоча б, не перевищувати розмір аналітичної і практичної частини. 
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Усе залежить від  загального обсягу виступу і презентації на 

захисті. 
Аналітична частина презентації містить кілька слайдів, де 

потрібно представити результати проведених досліджень. 

Практична частина презентації містить основні результати, 
представлені в науковому дослідженні. Якщо були запропоновані 

конкретні заходи, рекомендації тощо, то вони мають відображатися 

в цій частині презентації. 
Заключна частина презентації – це слайд із підсумковими 

висновками, зробленими за результатами написання дослідження. 

Вони мають повністю відображати загальний підсумок виконаної 
роботи. Також можна додати заключний слайд, наприклад, зі 

словами «Дякуємо за увагу». 
Отже, презентація випускової роботи має таку структуру: 

 вступ – 10 – 20 %. 

 теоретична частина – 10 – 20 %. 

 аналіз наукових досліджень – 20 – 30 %. 

 практична частина – 20 – 30 %. 

 висновок – 10 – 20 %. 

Якщо врахувати, що презентація магістерської роботи містить 

15 слайдів, то в кількісному вираженні можна рекомендувати таку 

структуру презентації: 

 вступ – 2 слайди 

 теоретична частина – 2 – 3 слайди 

 аналіз останніх досліджень – 4 слайди 

 практична частина – 5 слайдів 

 висновок – 1 – 2 слайди. 

Окремо варто враховувати заключний слайд презентації. 
 

Вимоги до підготовки презентацій 

Рекомендується обирати простий, однак ефективний дизайн. 
Презентація має бути лише «фоном» для усного повідомлення 

матеріалу і не має відволікати увагу від доповідача. Комісія має 

сприймати матеріал, а не лише переглядати картинки на екрані. 
Кожен слайд має містити: 

– стислий виклад матеріалу, максимальну інформативність 

тексту з використанням слів і скорочень уже знайомих аудиторії; 
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– короткі та лаконічні заголовки, які мають привертати увагу 

та узагальнювати основні положення слайда; 
– важлива інформація (висновки, визначення, правила тощо) 

подається великим шрифтом і розміщується у лівому верхньому 

кутку слайда, кожному положенню (ідеї) треба відводити окремий 
абзац. Головна ідея викладається у першому рядку абзацу; 

– другорядна інформація розміщується внизу слайда; 

– для ілюстрації найважливіших фактів, що дає можливість 
подати матеріал компактно і наочно, використовують таблиці, 

діаграми, схеми тощо, пояснення розміщуються якнайближче до 

ілюстрацій, із якими вони мають з’являтися одночасно на екрані; 
– інструкції до виконання завдань мають бути чіткими, 

лаконічними й однозначними; 
– кожен слайд має відображати одну думку. Поданий на ньому 

текст має складатися з коротких слів і простих речень. Рядок має 

містити 6 – 8 слів, а загальна кількість слів не повинна 
перевищувати 50; 

– підписи до ілюстрацій розміщуються під нею (до графіків, 

схем, фотографій тощо) і для таблиць над нею; 
– кількість блоків статистичної інформації на одному слайді 

має бути не більше чотирьох; 

– уся текстова інформація ретельно перевіряється на 
відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок, 

дієслова пишуться в одній часовій формі. 

 

Вимоги до врахування фізіологічних особливостей  

сприйняття кольорів і форм 

При створенні слайдів треба враховувати: 
– стимулювальні (теплі) кольори (червоний, оранжевий, 

жовтий) сприяють збудженню нервової системи і діють як 

подразники, а дезінтегрувальні (холодні) кольори (фіолетовий, 
синій, блакитний, синьо-зелений, зелений) заспокоюють її та 

зумовлюють сонливий стан; 

– найкращим поєднанням кольорів шрифту й фону є: білий на 
темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому; 

– будь-який другорядний об’єкт, що рухається (анімований), 

знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує її 
динаміку; 
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– потрібно пам’ятати, що людина спроможна одночасно 

запам’ятовувати не більше трьох фактів, висновків, визначень, 
поданих на одному слайді. 

 

Вимоги до демонстрації презентацій 

Показ слайда має супроводжуватися усним мовленням, що 

пояснює, коментує чи описує інформацію на екрані, проте не 

переказує її. 
Момент появи слайда на екрані не повинен збігатися з 

коментарем лектора, слухачам треба дати деякий час на 

самостійний його перегляд. 
Не рекомендується всю презентацію озвучувати в однаковому 

темпі та з однаковою гучністю. 
Потрібно пам’ятати, що презентація є лише допоміжним 

засобом, а не єдиним джерелом інформації: головну роль має 

виконувати доповідач.  
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6. ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Контроль за дотриманням магістрантом плану підготовки 

магістерської роботи здійснює науковий керівник, який: 

 проводить консультування з питань вибору теми роботи, 

розробки її плану, добору спеціальної літератури; 

 контролює дотримання регламенту підготовки окремих 

розділів та магістерської роботи в цілому; 

 готує відгук про роботу. 

Студент звітує на засіданнях кафедри про хід виконання 

магістерської роботи. Невиконання графіка роботи над 

магістерською роботою, або у випадку низької якості її виконання, 
кафедра не затверджує звіти студента і може звернутися до ректора 

з пропозицією про відрахування студента з магістратури. 

Завершену магістерську роботу слухач подає науковому 
керівникові для перевірки і підготовки відгуку на неї. У відгуку на 

магістерську роботу науковий керівник вказує на відповідність 
роботи темі й завданню, творчий внесок – оригінальні елементи 

дослідження, вміння магістранта окреслювати найбільш суттєві 

питання в проаналізованих літературних джерелах, виявляти власне 
ставлення до позиції і наукового доробку авторів; вміння вести 

науковий пошук, користуючись об’єктивними методами 

дослідження, кількісно та якісно обробляти дані; знаходити і 
продукувати нові знання у галузі дослідження, подавати їх в 

узагальненнях, висновках та практичних рекомендаціях; якість 

оформлення, технічну грамотність роботи. Якщо магістерська 
робота готова до захисту перед екзаменаційною комісією, 

відповідна рекомендація дається керівником у кінці відгуку. 

Завершена магістерська робота, підписана автором, разом з 
письмовим відгуком керівника розглядається на засіданні кафедри, 

і вирішується питання про допуск магістранта до захисту. 

У разі невідповідності магістерської роботи наведеним вище 
вимогам кафедра може не допустити магістранта до захисту 

магістерської роботи.  

Допущену до захисту магістерську роботу подають на 
рецензування. Рецензентами можуть бути спеціалісти з напряму, 

що досліджується у магістерській роботі. Позитивні рецензії 

викладача, практичного працівника та рекомендація наукового 
керівника є підставою для рішення кафедри про прийняття роботи 



 26 

до захисту перед Екзаменаційною комісією (ЕК). У додатках 

подано зразок рецензії та відгуку наукового керівника на 
магістерську роботу (Додаток 8). 

Магістерські роботи захищаються перед екзаменаційною 

комісією. Магістрант готує до захисту анотацію, доповідь та 
ілюстративний матеріал у вигляді, таблиць, графіків, слайдів. 

Необхідну кількість та зміст ілюстрацій доповідач визначає 

самостійно, але погоджує з керівником. 
Захист магістерської роботи розпочинається з доповіді, в якій 

магістрант повинен викласти: 

 актуальність теми; 

 мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження; 

 структуру роботи; 

 коротко зміст дослідження. 

Завершуючи доповідь, магістрант має зазначити: де можуть 

бути використані результати дослідження; яка фактична чи 

очікувана ефективність запропонованих ним заходів. 
Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути 

стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу. 

Члени ЕК, присутні на захисті, можуть ставити доповідачу 
питання з метою визначення рівня його професійної підготовки та 

ерудиції. 

Після відповіді на питання слово надається рецензенту або 
зачитується рецензія. На зауваження рецензента магістрант 

повинен дати аргументовану відповідь. Після цього слово надається 

науковому керівникові для характеристики і оцінки роботи. У разі 
його відсутності з поважної причини відгук повинен бути 

оприлюднений секретарям ЕК. 

Під час захисту ведеться протокол засідання екзаменаційної 
комісії. Окремо відзначається думка членів ЕК про практичну 

цінність роботи і рекомендації щодо пропозицій автора. 

Загальний захист магістерської роботи не повинен 
здебільшого перевищувати 30 хвилин. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Орієнтовна тематика магістерських робіт для магістрантів 

спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

1. Санаторно-курортна реабілітація дітей з дисбіозом кишківника. 

2. Комплексна санаторно-курортна реабілітація хворих з дискінезією 

жовчного міхура та сфінктера Одді. 

3. Оцінка впливу природних фізичних факторів на патологічні ланки 

ревматоїдного артриту. 

4. Вивчення впливу засобів реабілітації на показники руху в динаміці  

відновної терапії дітей з церебральними паралічами. 

5. Фізична терапія як засіб підвищення рівня фізичного стану пацієнтів з 

функціональними порушеннями опорно-рухового апарату на 

поліклінічному етапі. 

6. Роль фізичної реабілітації у комплексі заходів з покращення якості 

життя хворих на ішемічну хворобу серця. 

7. Відновлення і компенсація функцій коліна засобами фізичної 

реабілітації при посттравматичній нестабільності колінного суглоба. 

8. Комплексна диференційована фізична реабілітація хворих з 

люмбалгією в гострий період захворювання. 

9. Методика фізичної реабілітації хворих невропатією лицевого нерва. 

10. Диференційований підхід при побудові програми фізичної 

реабілітації хворих хронічними неспецифічними захворюваннями 

легень. 

11. Розвиток навичок самообслуговування у дітей дошкільного віку з 

ДЦП. 

12. Методи комплексного відновного лікування дітей з церебральним 

паралічем в умовах сім’ї. 

13. Теоретико-методологічні засади фізичної реабілітації спортсменів 

при травмах колінного суглобу. 

14. Методи відновного лікування пацієнтів із професійним 

захворюванням. 

15. Комплексна методика фізичної реабілітації спортсменів з дорсалгіями 

в поперековому відділі хребта. 

16. Фізична реабілітація дітей зі спастичною формою дитячого 

церебрального паралічу засобами іпотерапії. 

17. Комплексний підхід в реабілітації дітей з диспластичним сколіозом ІІ 

– ІІІ ступеня. 
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18. Дослідження ефективності застосування лікувальної фізкультури на 

ранніх термінах стаціонарного етапу відновного лікування хворих з 

мозковим інсультом. 

19. Фізична реабілітації в комплексній терапії хворих ішіасом на 

поліклінічному етапі. 

20. Відновлення рухової функції хворих церебральним ішемічним 

інсультом на стаціонарному етапі реабілітації. 

21. Кріолазеротерапія в комплексній санаторно-курортній реабілітації 

осіб з артрозом колінного суглоба. 

22. Відновлення моторних функцій при хворобі Паркінсона. 

23. Відновлення функції плечового суглоба засобами фізіотерапії при  

плечолопатковому періартриті. 

24. Теоретико-методологічні засади фізичної реабілітації пацієнтів при 

травмах черепа. 

25. Методи комплексної реабілітації при ревматоїдному артриті. 

26. Комплексна реабілітація хворих після перенесеного інсульту. 

27. Оптимізація реабілітації пацієнтів після панкреатодуоденальної 

резекції в умовах стаціонару. 

28. Відновлення статичної і динамічної координації у хворих з 

порушенням постурального балансу після гострого порушення 

мозкового кровообігу. 

29. Загальна магнітотерапія в реабілітації хворих після оперативного 

лікування гриж міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу 

хребта. 

30. Фізична терапія хворих з спинальною травмою шийного відділу 

хребта. 

31. Методика фізичної терапії при дитячому церебральному паралічі. 

32. Обгрунтування методики рухової реабілітації після переломів 

плечової кістки. 

33. Відновлення функції гомілково-стопного суглоба в 

постіммобілізаційному періоді реабілітації. 

34. Корекція деформації хребта засобами фізичної реабілітації у дітей зі 

сколіозом I-II ступеня. 

35. Відновлення функцій колінного суглоба засобами фізичної 

реабілітації при гонартрозі. 

36. Обгрунтування методики фізичної терапії у відновленні функцій 

нижньої кінцівки після ендопротезування кульшового суглоба. 

37. Використання скандинавської ходьби на санаторному етапі 

реабілітації після перенесеного інфаркту міокарда. 

38. Фізична терапія дітей з бронхіальною астмою різного ступеня 

важкості. 
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39. Комплексна фізична реабілітація футболістів після травм зв’язкового 

апарата колінного суглоба. 

40. Комплексна фізична терапія дітей зі сколіозом. 

41. Фізична реабілітація когнітивних порушень при хворобі Паркінсона. 

42. Фізична терапія у відновному лікуванні хворих з гонартрозом. 

43. Сучасні немедекаментозні програми відновного лікування хворих на 

атеросклероз артерій нижніх кінцівок. 

44. Сучасні аспекти реабілітації хворих з розсіяним множинним 

склерозом. 

45. Аспекти відновного лікування дітей з дитячим церебральним 

паралічем. 

46. Застосування ерготерапевтичних методів у комплексному відновленні 

хворих з черепно-мозковими травмами. 

47. Фізична реабілітація при захворюванні Бєхтєрєва. 

48. Комплексна пелоїдотерапія хворих на гіпертонічну хворобу з 

супутнім остеоартрозом в літньому віці. 

49. Пелоїдотерапія при запальних захворюваннях органів малого тазу в 

жінок. 

50. Фізична терапія при болі в плечі після інсульту. 
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Зразки оформлення титульних сторінок 

 
Міністерство освіти і науки України 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені  Івана Франка 

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії 

 

 

“До захисту допускаю” 

завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії,  

доктор медичних наук, професор 
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Додаток Г 

Орієнтовний взірець оформлення педагогічного 

експерименту 

 
Експеримент проводився з метою науково-практичного обгрунтування 

ефективності впливу “програми фізичної реабілітації” на стан постави у 

підлітків 12-13-ти років.  

 Експеримент проводився з листопада 2018 року до листопада 2019 року 

на базі діагностично-лікувального центру “Консиліум” м. Дрогобич, 

відділення відновного лікування Дрогобицької міської лікарні №1, науково-

дослідної лабораторії кафедри фізичної терапії, ерготерапії Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, дитячо-

юнацького клубу “Спортовець” м. Трускавець з підлітками, які страждають 

сколіозом 1-2 ступеня. Для цього було сформовано дві групи: основну (15 

чоловік) і контрольну (9 чоловік). Всього обстежено 24 підлітки у віці 12-13 

років. 

На етапі дослідження була обрана методика для корекції порушень 

сколіотичної постави у дітей, проводилася математична обробка отриманих 

результатів та порівняльний аналіз результатів до і після експерименту. На 

всіх трьох етапах проведено тестування статичної витривалості м'язів тулуба, 

рухливості хребта і антропометричних і функціональних показників. 

Для оцінки ефективності були взяті такі показники: 

1. Зовнішній огляд: (пропорційність трикутників талії; симетричність 

лопаток і положення плечового поясу. 

2. Анатомо-фізіологічні показники: (наявність сколіотичної постави; 

визначення функціонального стану серця – частота серцевих скорочень; 

визначення функціонального стану дихальної системи – життєва місткість 

легенів в спокої, проба Генчі. 

3. Рухова підготовленість: (визначення рухливості хребта у всі 

напрямки; визначення гнучкості хребта. 

Виміри проводилися тричі (жовтень, квітень, жовтень). Кількість 

досліджуваних на протязі експерименту залишалась незмінною. Діти 

контрольної групи займалися за загальноприйнятою методикою 

коригувальної гімнастики та отримували сеанси масажу. Заняття 

проводилися 3 рази на тиждень (понеділок, середа, п'ятниця) з 13:00 до 13:45. 

В експериментальній групі діти займалися сеансами ЛФК зі 

специфічним нахилом, де вправи були підібрані згідно їх захворювання, 

отримували сеанси масажу за експериментальною методикою та ще 

додатково займалися фітбол-гімнастикою та плаванням. 

Експериментальна група пацієнтів отримала курс масажу, 

використовуючи експериментальну методику – 12-15 процедур, тривалістю 

не менше 60 хвилин. Перші 2-3 процедури виконували з невеликим 
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навантаженням, поступово збільшували до 5-6 процедур. Контрольна група 

пацієнтів отримала масаж, використовуючи загальноприйняту методику – 10-

12 процедур по 20 хвилин. 

Перш ніж розпочинати заняття з групами, ми ознайомлювалися з 

діагнозами захворювань, ступенями сколіозу, особливостями перебігу 

сколіотичної хвороби кожного учня, в цьому нам допомагали головний лікар 

та лікар з лікувальної фізкультури. Кожні три місяці ми слідкували за рівнем 

розвитку хворих дітей, проводили тестування з визначенням силової 

витривалості м’язів спини та живота. Разом з лікарем ЛФК ми приймали 

участь у вимірюванні амплітуди згинання хребта, рухливості в суглобах тазу, 

плечей, ліктів. Ці дані допомагали визначити орієнтований рівень фізичного 

розвитку дітей (нижче середнього, середній або вище середнього), вести 

систематичне спостереження за підготовленістю та функціональним станом, 

здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня, допомагали у підборі 

необхідних засобів фізичного виховання в лікуванні сколіотичної хвороби. 

Пацієнтам вимірювали довжину і масу тіла, окружність грудної клітки. 

Всім хворим проводилося рентгенологічне обстеження хребта з метою 

визначення ступеня деформації і торсії хребта, типу деформації, ознак 

прогресу. 

Проводили загальне клінічне обстеження хворих (анамнез, огляд, 

обстеження внутрішніх органів, органів зору, вуха, горла, носа), а потім – 

спеціальне дослідження, що включає антропометричні вимірювання, клінічне 

дослідження хребта, неврологічне, рентгенологічне і функціональне 

обстеження. При зборі анамнезу виявляли умови народження (якою 

народилася дитина, доношеною або недоношеною, вигодовувалася грудьми 

або штучно, в якому віці прорізалися зуби, коли почала сидіти і ходити), 

особливості розвитку, перенесені захворювання, умови побуту і режим життя 

дитини. Особливу увагу приділяли виявленню наявності сколіозу у родичів, 

епілепсії, шизофренії, глухонімоти, вродженої глухоти, косоокості, 

короткозорості і далекозорості, наявності пахової і стегнової грижі, 

деформації стоп, вродженої вади серця і т.д. Наявність цих вроджених 

захворювань і диспластичних синдромів необхідна для визначення основної 

патології. 

При огляді у хворого виявляли стан шкіри, слизових оболонок, 

лімфатичних вузлів, мускулатури, вираженість підшкірно-жирової 

клітковини і особливості статури. Особливо зверталася увага на положення 

голови, надпліч, плечових суглобів і лопаток, на положення тулуба по 

відношенню до тазу, на наявність або відсутність кіфозу і лордозу, форму 

грудної клітки, трикутників талії, на положення тазу, форму ніг. При огляді 

дуже важливо встановити: є або відсутня асиметрія надпліч, плечей, лопаток, 

грудних залоз і трикутників талії, деформація суглобів, надмірна їх 

рухливість, ступінь розвитку вторинних статевих ознак, оскільки це має 

значення у визначенні прогнозу розвитку сколіотичної деформації хребта. 

Обрана методологічна основа і поставлені завдання визначали хід 

теоретико-експериментального дослідження проблеми. 
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Заняття з ЛФК в експериментальній і контрольній групах складалися з 

3 частин: підготовча частина 5 хвилин; основна частина 15-20 хвилин; 

заключна частина 3-4 хвилини. 

Підготовча частина (10-15 хв) включала загальнорозвиваючі вправи, 

які проводилися в повільному, а надалі – в середньому темпі. Кожну вправу 

повторювали 4-5 разів, згодом 6-8 разів. Під час виконання 

загальнорозвиваючих вправ ми звертали особливу увагу на рівномірне та 

глибоке дихання. Перед початком роботи груп ми вивчали прийоми різних 

типів дихання: грудного, черевного та особливо змішаного (повного); 

включали вправи, що вимагали великих м’язових зусиль із затримкою 

дихання. Вправи виконували в чергуванні зі спеціальними дихальними 

вправами в такому поєднанні: 1:2 перші два місяці занять, 1:3 та 1:4 – надалі 

з вправами для формування правильної постави і на розслаблення м’язів. 

Загальнорозвиваючі вправи добирали таким чином, щоб в роботі брали 

участь усі м’язові групи, але не одночасно, а в певній послідовності (за 

принципом “розсіяного” навантаження). Фізичне навантаження 

підвищувалось поступово аби спеціальні вправи сприяли рівномірності 

навантаження та багатоступінчатості фізіологічної кривої уроку. Навчальний 

матеріал в основній частині уроку ми розподіляли так, щоб фізіологічна 

крива відповідної реакції організму учнів на фізичне навантаження мала 

найбільший підйом у другій її половині.  

Заключна частина (до 5 хв) включала дихальні вправи, вправи на 

розслаблення, її завдання – зниження фізіологічного навантаження і 

приведення організму до відносно спокійного стану, підбиття підсумків. У 

дихальні вправи включали рухи кінцівками й тулубом з метою координації 

дихального акту – динамічні дихальні вправи. Це привчало вільно 

використовувати певний тип дихання відповідно до положення тіла і 

підпорядковувало своїй волі ритм та швидкість дихальних рухів. Ми навчали 

учнів не затримувати дихання, а дихати глибоко та рівномірно. 

Для хворих сколіотичною хворобою I-II ступеня застосовували 

індивідуальний і малогруповий метод проведення ЛФК. Заняття з 

лікувальної гімнастики тривало 45-60 хвилин і складалось з трьох частин: 

підготовчої, основної і завершальної. Курс занять ЛФК будувався залежно 

від особливостей захворювання і визначався лікувальними завданнями. При 

виконанні лікувальної гімнастики проводилось загальне і спеціальне 

тренування. Шляхом загального тренування весь організм дитини поступово 

включався в рівномірне навантаження, важчі вправи чергували з більш 

легкими. Загальне тренування було лише вступом до спеціального 

тренування. 

Дітям з непрогресуючими формами сколіозу давали вправи з 

навантаженням (гантелі, пружинні пристосування), а також спортивне 

навантаження без тренування спортивних показників. 

При розробці вправ навантаження узгоджували з силами і 

можливостями хворого. Тривалість заняття і складність комплексу поступово 

збільшували і ускладнювали. Для збільшення нарощування функціональних 
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можливостей організму і прояву на цій основі бажаних рухових якостей, 

перш за все сили і витривалості м'язів, застосовували багатократне виконання 

фізичних вправ. Компонентами, що визначали величину навантаження, була 

тривалість вправ, інтенсивність їх виконання, кількість, тривалість і характер 

періодів відпочинку між ними. 

На початку заняття у дітей нерідко відмічалась підвищена 

стомлюваність, прискорене серцебиття, дихання. Тому інтенсивність і 

тривалість вправ, частоту повторень ми рекомендували нарощувати 

поступово з урахуванням індивідуальних особливостей дитини. Справитися з 

цим завданням допомагало уміле чергування вправ середньої і малої 

інтенсивності, тимчасовий розподіл навантажень, як протягом одного уроку, 

так і на весь період занять лікувальною гімнастикою. 

У підготовчому періоді лікувального курсу уточнювалися особливості 

індивідуального перебігу захворювання, визначалися функціональні 

можливості опорно-рухового апарату, серцево-судинної і дихальної систем 

хворого, рівень його фізичної підготовленості. У цьому періоді на тлі 

загально-розвиваючих вправ розв'язувалися завдання створення 

фізіологічних передумов для відновлення правильного положення тіла і 

стабілізації патологічного процесу, проводилися необхідні заходи для 

виховання і вироблення навику правильної постави, забезпечувалася 

нормалізуюча дія вправ на внутрішні органи і системи організму, 

підвищувалася його опірність до несприятливих чинників зовнішнього 

середовища. У підготовчу частину включалася, як правило, ходьба звичайна, 

ходьба з підкреслено правильною поставою і елементарні спеціально 

підібрані вправи для всіх м'язових груп, що не розхитують хребет. 

У основному періоді лікувального курсу, який тривав до моменту 

задовільного вирішення поставлених лікувальних завдань, за допомогою 

загально-розвиваючих вправ удосконалювалася рухова сфера хворого, 

підвищувалася якість основних рухів, забезпечувалася стимулююча і 

нормалізуюча дія фізичних вправ. Широке використання фізичних вправ, 

спрямованих на вироблення і зміцнення м'язового корсета, дозволяло 

приступити до стабілізації патологічного процесу. У можливих межах 

проводилася корекція наявного дефекту за допомогою спеціальних 

коригувальних вправ. Провідним завданням ЛФК залишалося виховання і 

закріплення навику правильної постави, для вирішення якої 

використовувався весь арсенал відповідних засобів. 

Завершальний період лікувального курсу переслідував мету 

закріплення досягнутих результатів лікування, вироблення необхідного 

рухового режиму і рекомендацій для занять удома. 

 Після завершення реабілітації було проведено завершальне обстеження 

пацієнтів експериментальної і контрольної груп з використанням тих самих 

методів, що й на початку реабілітації. 

Ефективність застосовуваних методів лікування оцінювалася шляхом 

співставлення даних до й після реабілітації 
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Додаток Д 

Вимоги до оформлення бібліографічного  

опису літературних джерел 

 

ПРАВИЛА ПОСИЛАНЬ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ 
У науковій статті обов’язково мають бути посилання на 

джерела та список використаних джерел після висновків тексту. 

Посилання в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, 

наприклад [1], [1; 6], де цифри 1 і 6 відповідають порядковому 
номеру праці або джерела у Списку використаних джерел. Якщо 

посилання на джерела підряд з 1 по 6 , тоді [1 – 6]. 

Посилання на конкретні сторінки наводити після номера 
джерела через кому з маленької букви «с.»), наприклад: [1, с. 5]. 

Якщо посилання на кілька праць, вони розділяються крапкою з 

комою: [1, с. 5; 6, с. 25 – 33]. 
Якщо використано відомості, матеріали чи твердження з 

монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю 

сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери 
сторінок, ілюстрацій, таблиць тощо з джерела, на яке дано 

посилання. 

Посилання у тексті зазвичай робиться в кінці речення. 
Не робити посторінкові посилання. 

Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як (Іванов 

А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 54). 
Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені 

праці. 

Слід давати посилання на джерело при непрямому цитуванні – 
переказі, викладі думок інших авторів своїми словами; при огляді 

загальних тенденцій наукових досліджень; при зазначенні 

фактичних даних і результатів попередніх досліджень. 
Цитата береться в лапки й обов’язково має посилання на 

джерело із зазначеним номером сторінки. 

Цитати звичайно наводять: 
 для підтвердження власних аргументів; 

 як посилання на авторитетне джерело; 

 для критичного аналізу того чи того твердження. 
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В інших випадках краще робити непряме цитування. 

Текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться 
в тій граматичній формі, у якій він поданий в джерелі, із 

збереженням особливостей авторського написання. 

Науковий етикет потребує точне відтворення цитованого 
тексту, бо найменше скорочення наведеного витягу може 

спотворити зміст. 

Цитування має бути повним, без довільного скорочення 
авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, 

речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення 

авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони 
ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на 

кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий 
знак, то він не зберігається; 

Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що спричинили загальну 
полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий». 

Якщо потрібно підкреслити ставлення автора статті до окремих 

слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках 
ставлять знак оклику або знак питання. 

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.). 

Цитати у статті використовуються рідко; можна зазначити 
основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який 

уперше її висловив. 

Відомі тези і твердження авторитетних дослідників подаються 
на початку статті, а основний обсяг статті присвячується викладу 

власних думок; для підтвердження достовірності своїх висновків і 

рекомендацій не слід наводити висловлювання інших учених, 
оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома 

раніше і не підлягає сумніву. 
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Оформлення списку використаної літератури 

Список використаної літератури – елемент бібліографічного 

апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел 

і розміщується після висновків. 
Оформлення списку використаних джерел має відповідати 

вимогам ВАК до бібліографічного опису – ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання» (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9 – 

13). 

Джерела можна подавати одним із таких способів: у порядку 
появи посилань у тексті, або в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів заголовків. 
Нумерація джерел проставляється вручну. Не використовуйте 

автонумерацію та автоматично генеровані кінцеві посилання. 

Джерела іноземною мовою розміщуються після всіх джерел 
кирилицею, винятком є коли список формується у порядку появи 

посилання в тексті. 

Основні правила оформлення джерела: 

 Назви статей, монографій, збірників, конференцій, тез, 

доповідей, авторефератів дисертацій вказуються повністю. 

 Для статей обов’язково дається їхня назва, назва видання, 

рік, номер (випуск, том), початкова та кінцева сторінки. 

 Для монографій, довідкових, енциклопедичних видань – 

назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, (том, 

частина – якщо є), загальна кількість сторінок. 

 У списку джерел з маленької букви пишуть відомості, що 

стосуються заголовка (підруч. для ЗВО, матеріали конф., тези, 

навчально-методичний посібник тощо), відомості про 
відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.), наприклад: 

психологія : підруч. для ЗВО. Психология : словарь / отв. ред. П. В. 

Гончарук. 

 Має бути проміжок в один друкований знак (пробіл) до і 

після приписного знака: тире (–), навскісна риска (/), дві навскісні 
(//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – проміжки 

залишають тільки після них. 

 Після навскісної риски (/) пишеться автор (автори) саме у 

такому вигляді, в якому зазначено на титульному листі або у змісті 
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(якщо це стаття), тобто, це може бути Попов В.В., В.В. Попов, 

Василь Васильович Попов, Василь Попов. 
Отже, запис реквізитів статті одного автора з періодичного 

друкованого видання матиме наступний вигляд: 

Прізвище ініціали автора. Назва статті / ім’я, по батькові 
автора або ініціали і прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . 

–  С. ?–?. 

Запис двох і більше авторів: спочатку перший автор, після 
слешу (/) вказуються два/три/чотири автора: 

Прізвище ініціали першого автора. Назва статті / ініціали 

прізвище першого автора, ініціали, прізвище другого автора // 
Назва журналу. – Рік. – № . – С. ? – ?. 

 Алгоритм оформлення статті з електронного видання: 

Прізвище ініціали автора. Назва статті [Електронний ресурс] / 

ім’я, по батькові автора або ініціали прізвище автора // Назва 

журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: http://www… (з нової 
строки) електронна адреса, за якою розміщена стаття. 

Наприклад: 

Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса 

Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим 

доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/
statti/2kaban/2kaban.htm 

 Щоб прізвище та ініціали автора залишалися в одному 

рядку і не розривалися користуйтеся комбінацією Shift+Ctrl+Space 

(пробіл). 

 

 

 

 

 

 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/2kaban/2kaban.htm
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/2kaban/2kaban.htm
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ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ (Форма 4) 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; 

[пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. 

– 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік 

патристики IV – V ст. ; № 14). 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект 

параметричного білого шуму в неперервних та 

дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – 

К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її 

застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; 

т. 59). 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія 

Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. 

іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1). 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – 

Львів : Кальварія, 2005. – 196,[1] с. – (Першотвір). 

Два автори 

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної 

дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, 

арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. 

акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового 

щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1). 

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / 

З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 

93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) 

(Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для 

отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю ; вип. 11). 

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних 

та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : 

Растр-7, 2007. – 375 с. 
 

Три автори 

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: 

как предотвратить завтрашний кризис сегодня. 

Создание будущего организации / Акофф Р. Л., 

Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. 

Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 

2007. – ХLIII, 265 с. 
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Чотири 

автори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва 

продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., 

Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – 

К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – 

(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

2. Механізація переробної галузі 

агропромислового комплексу : [підруч. для учнів 

проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, 

Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 

478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П'ять і більше 

авторів 

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., 

Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. 

Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 

2007. – 510 с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : 

навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сімї, 

дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, 

Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. 

дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування 

здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13). 

Без автора 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого 

монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. –      

119 с. – (Грані світу). 

2. Воскресіння мертвих : українська барокова 

драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. 

В. О. Шевчук]. –   К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у 

вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – 

початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, 

О. Лагутенко]. –  К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. 

4. Проблеми типологічної та квантитативної                

лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. В. Каліущенко 

та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. 

Багатотомний 

документ 

1. Історія Національної академії наук України,                  

1941 – 1945 / [упоряд. Л. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-

ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – (Джерела з 

історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, 

[1] с. 
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2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / 

[сост. И. В. Ковалева, Е. Ю. Рубцева; ред. В. Л.Иванов]. 

– Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 – (Серия 

«Нормативная база предприятия») – Т. 1. – 2005. –277 с. 

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни… : 

(Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : 

Астропринт, 2006 – (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; 

кн. 4). 

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : 

Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : 

Право, 2002 – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 

7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006.– (Науково-

документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 

27 т. / голов. редкол.: П. Т.Тронько. (голова) [та ін.]). 

Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 

2006. – 721, [2] с. 

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і 

математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, 

І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ «КПІ», 

2006. – 125 с. 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі 

реформування агропромислового комплексу : матеріали 
Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь 
України і аграрна реформа»], (Харків, 11 – 13 жовт.           
2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім.                     
В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : 

зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. 
конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та 
аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. 

3. Матеріали ІХ зїзду Асоціації українських банків, 
30 червня 2000 р. інформ. бюл. –К. : Асоц. укр. банків, 

2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ). 

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу 
елементів конструкцій : праці конф., 6 – 9 черв. 2000 р., 
Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН 
України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559 – 956, ХIII, 
[2] с. – (Ресурс 2000). 
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5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності 
конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред.                                   
В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : навч. кн., 
1999. – 215 с. 

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. 

наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 
27 – 28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, 
Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : 
Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. 

Депоновані 

наукові праці 

1. Социологическое исследование малых групп 

населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. 
Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – 
Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми 

исследованиями в регионе / В. А. Разумовский,                          
Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. 
акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Словники 

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад.                      
Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. 

2. 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. – 57 с. 

3. Українсько-німецький тематичний словник 
[уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. 

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-

упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 
2006. – 138 с. 

Атласи 

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. 

дню науки в імя миру та розвитку згідно з рішенням 31 
сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.:                                         
С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил 
України НАН України [та ін.]. / [наук. редкол.: 
С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с. 

2. Анатомія памяті : атлас схем і рисунків 

провідних шляхів і структур нервової системи, що 
беруть участь у процесах памяті : посіб. для студ. та 
лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, 
В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – 
Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 
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3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з 
ісп. В. Й. Шовкун]. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за 

станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – 

Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – 

(Бібліотека офіційних видань). 

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / 

упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ 

мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – 

(Нормативні директивні правові документи). 

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки 

запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів 

теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – 

Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики 

України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ 

Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Каталоги 

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / 

[сост. И. В. Ковалева, В. А.  Павлюкова; ред. 

В. Л. Иванов]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006 – 

(Серия "Нормативная база предприятия"). 

Т. 5. – 2007. – 264 с. 

Т. 6. – 2007. – 277 с. 

2. Памятки історії та мистецтва Львівської області : 

каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів 

: Новий час, 2003. – 160 с. 

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. –          

Суми : Унів. кн., 2003. – 11 с. 

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по 

фитодизайну / И. П. Горницкая, Л. П.Ткачук. – Донецк : 

Лебедь, 2005. – 228 с. 

 

Бібліографічні 

покажчики 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації 

кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій 

вченій раді Львівського державного університету 

фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – 

Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з 

кримінального права, опублікованих у Віснику 
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Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / 

[уклад. Б. О.Кирись, О. С. Потлань]. – Львів : Львів. держ. 

ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні 

довідники ; вип. 2). 

Дисертації 

1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної 

маси : дис. … доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / 

Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення 

виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових 

конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія 

машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 

20, [1] с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування 

макроекономічних показників в системі підтримки 

прийняття рішень управління державними фінансами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. 

інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с. 

Авторські 

свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 І 15/00. 

Устройство для захвата неориентированных деталей типа 

валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – 

№ 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. 

№ 12. 

Патенти 

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 

1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство /             

В.И. Чугаева; заявитель и патентообладатель Воронеж. 

науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 

18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

Частина   

книги, 

періодичного 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати 

практичного застосування системного аналізу в наукових 

дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // 

Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – 

С. 15 – 18, 35 – 38. 

Продовжуваного 

видання 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури 

бібліотек в умовах демократичних перетворень / 

Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. 

– 2006. –  № 6. – С. 14 – 17. 

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – 
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основа интеллектуализации компьютерных технологий /                    
Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // 
Системні дослідження та інформаційні технології. – 
2007. – № 1. – С. 39 – 61. 

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в 
системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та 
методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12 – 
14. 

5. Регіональні особливості смертності населення 
України / Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, 
Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та 
організації охорони здоровя України. – 2007. – № 1. – 
С. 25 – 29. 

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / 
І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та 
банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13 – 20. 

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // 
Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до 
Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : 
статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245 – 291. 

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз 
знаний для проектирования технологии взрывной 
штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, 
Н. В. Калайтан // Современное состояние использования 
импульсных источников энергии в промышленности : 
междунар. науч.-техн. конф., 3 – 5 окт. 2007 г. : тезисы 
докл. – Х., 2007. – С. 33. 

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі 
проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий 
бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець 
XIX – початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – 
Розд. 3. – С. 137 – 202. 
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Електронні 

ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних 

ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. [для студ. 

мед. вузів III –IV рівнів акредитації] / Б. Р. Богомольний, 

В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса 

: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 

1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. 

вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP 

; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера. 

2. Розподіл населення найбільш численних 

національностей за статтю та віком, шлюбним станом, 

мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний 

ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / 

Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – 

К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск 

(CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис 

населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb 

RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з 

титул. екрану. 

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному 

світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : 

(підсумки  10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") 

[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, 

А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник –

 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу: 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=109 
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Додаток Е 

Зразки оформлення завдань на 

підготовку магістерської роботи (Примітка: Заповнюється у 2-х екземплярах, 

один видається студентові, другий залишається у справах кафедри)   
Дрогобицький державний педагогічний університет імені  Івана Франка 

Зав. кафедрою: 

________________   _______ 

Завдання 

на підготовку магістерської роботи 

1. Тема: Сучасні методи фізичної реабілітації підлітків зі сколіозом. 

2. Керівник: П.І.Б. 

3. Студент: П.І.Б. 
4. Перелік питань, що підлягають висвітленню у кваліфікаційній роботі  

1) Анатомо-фізіологічні і патофізіологічні особливості сколіозів у дітей. Лікування і 

профілактика сколіозів. Методи фізичної реабілітації дітей зі сколіозом. 
2) Розкриття змісту запропонованої  програми фізичної реабілітації підлітків, які 

страждають сколіозом. 

3) Дослідження в експерименті впливу розробленої комплексної програми фізичної 
реабілітації підлітків зі сколіозом. 

4) Оцінка ефективності застосування запропонованої програми фізичної реабілітації для 

корекції і профілактики функціональних порушень з боку опорно-рухового апарату підлітків 12-13 

років.  
5. Список рекомендованої літератури 

1. Аршин В.В. Лечение детей со сколиотической деформацией высокой степени 

выраженности / В.В. Аршин // Медицинская реабилитация. – 2007. – №1. – С. 23 – 29. 

2. Герцен Д.И. Реабилитация детей с поражениями опорно-двигательного аппарата в 

санаторно-курортных условиях / Д.И. Герцен. – М. : Медицина, 2001. – 328 с. 

3. Епифанов В.А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях 

позвоночника / В.А. Епифанов. – М. : Медицина, 2004. – 109 с. 

4. Котешева И.А. Сколиоз позвоночника : лечение и профилактика / И.А. Котешева. – М. : 

Эксмо, 2004. – 272 с. 

6. Етапи підготовки роботи  

№ Назва етапу 
Термін 

виконання 

Термін  звіту перед 

керівником, 

кафедрою 

1. Вивчення та аналіз літератури з теми Листопад . –лютий  Лютий 20… р. 

2. Організація та проведення 

експериментального дослідження 

Березень –

квітень. 

Квітень 20…р. 

3. Узагальнення результатів 
дослідження 

Травень – 
жовтень 

Листопад . 

4. Оформлення магістерської роботи Листопад – 

грудень 

Грудень 20… 

7. Дата видачі завдання  …. 

8.  Термін подачі роботи керівнику   ….  
9. З вимогами до виконання кваліфікаційної роботи і завданням ознайомлений 

_____________  

10.. Керівник________________ 
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Додаток Є 
 

Міністерство освіти і науки України 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

15  жовтня 2013 року                                м. Дрогобич                                    

№ 497 

Про затвердження Положення про навчальну презентацію 
 

З метою удосконалення методики впровадження інформаційно-
комунікативних технологій у навчальному процесі університету 

 

наказую: 

1. Затвердити Положення про навчальну презентацію (текст 

Положення додається). 

2. Ввести в дію це Положення з 01.12.2013 року. 
3. Канцелярії до 25.11.2013 р. розмножити це Положення у 

кількості 15 примірників і забезпечити ними деканати факультетів 

(інститутів) та проректорів. 
4. Навчально-методичному відділу (п. Косовській О.Ю.) до 25 

листопада 2013 року забезпечити електронним варіантом цього 

Положення усі кафедри і деканати (інститути) та розмістити його 
на веб-сторінці навчально-методичного відділу університету. 

5. Зобов’язати деканів (директорів) факультетів (інститутів) та 

завідувачів кафедр до 1 грудня 2013 року ознайомити викладачів, 
студентів та працівників деканатів і кафедр з даним наказом. 

6. Контроль за виконанням наказу покладаю на проректора з 

науково-педагогічної роботи Ю. Кишакевича. 
 

Ректор     Н.В. Скотна 
 

Юрисконсульт    А.В. Буховський 

 
 

Вик. Блашків В.
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Положення 

про навчальну презентацію 

 
1. Загальні положення 

1.1 Презентація як комп’ютерний документ – це послідовність 

слайдів, що змінюють один одного (електронних сторінок), яка 

відбувається на екрані монітору комп’ютера або на великому екрані 
за допомогою спеціальних пристроїв – мультимедійного проектора, 

плазмового екрана, мультимедійного плато, телевізора тощо.  

1.2 Навчальна презентація – це засіб унаочнення теоретичного 
матеріалу в ході його подання. 

1.3 Переваги презентаційного подання матеріалу:  

 інформаційна ємність (можливість розмістити великий 

обсяг графічної, текстової, звукової інформації); 

 компактність (для презентації використовуються різні 

типи сучасних носіїв, що мають малі розміри і є зручні у 

використанні); 

 емоційна привабливість (презентації дають можливість 

подати інформацію, поєднуючи звукові та візуальні образи, 

добираючи необхідні кольори і подаючи їх в зручній для 
сприйняття послідовності); 

 наочність (презентація унаочнює, конкретизує чи 

обґрунтовує певні теоретичні положення); 

 мобільність (для презентації достатньо носія та 

комп’ютера, вона може демонструватися в різних умовах); 

 інтерактивність (можливість безпосередньо впливати на 

хід презентації); 

 економічна вигода (витрата невеликих коштів на 

тиражування); 

 багатофункціональність (створена одного разу 

презентація згодом може застосовуватись в інших умовах та з 
іншою метою). 

1.4 Відповідно до мети застосування розрізняють такі типи 

презентацій:  

 для ілюстрації лекції (промови, виступу), коли без лектора 

тему засвоїти не можна; 

 для самостійного ознайомлення аудиторії, коли презентація 

повністю розкриває тему, не потребуючи лектора. 
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1.5 За структурою презентації бувають двох типів: лінійні та 

розгалужені. 
Лінійні презентації містять послідовний виклад матеріалу з 

використанням мультимедійних засобів. В них подаються лише 

головні положення теми, які допомагають зрозуміти її зміст і 
потрібні для цього ілюстрації. 

Розгалужені презентації створюються для діалогу з 

аудиторією, для узагальнення і систематизації знань та визначення 
рівня навчальних досягнень студентів (учнів, слухачів тощо). Вони 

містять: різноманітні анімації, рухомі малюнки, фотографії, схеми, 

графіки – в залежності від потреб аудиторії, її реакції на запитання 
та твердження. 

1.6 За способом функціонування розрізняють такі презентації: 

 зі сценарієм – презентація зі слайдами, доповнена 

засобами показу кольорової графіки й анімації з виведенням 

відеоматеріалу на великий екран або монітор; 

 інтерактивна – презентація діалогу користувача з 

комп’ютером, коли користувач приймає рішення, який матеріал для 
нього важливий і здійснює вибір на екран потрібного об’єкта за 

допомогою «миші» чи відповідної клавіші, при цьому видається 

інформація, на яку є запит; 

 автоматична – презентація, яка є закінченим 

інформаційним продуктом, який можна перенести на відеоплівку, 
флешку, дискету, компакт-диск і розіслати (передати) потенційним 

споживачам. 

1.7 Лекційні презентації класифікуються за способом їх 
організації на: 

 мультимедійні, в яких задіяно і звукові, і відео, і графічні 

слайди; 

 графічні, які містять лише зображення, що доповнюють 

матеріал лекції (таблиці, схеми, графіки, ілюстрації, тексти); 

 звукові, що включають тільки звукову інформацію. 

2. Вимоги до підготовки презентацій 

2.1 Обирати простий, але ефективний дизайн. Презентація має 

бути лише фоном для усного повідомлення матеріалу, вона не 

повинна відволікати увагу від лектора, аудиторія має сприймати 
матеріал, а не лише переглядати картинки на екрані. 

2.2 Кожен слайд має містити: 
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 стислий виклад матеріалу, максимальну інформативність 

тексту з використанням слів і скорочень уже відомих аудиторії; 

 короткі та лаконічні заголовки, які мають привертати 

увагу та узагальнювати основні положення слайду; 

 важливу інформацію (висновки, визначення, правила 

тощо), що подається великим шрифтом і розміщується у лівому 
верхньому кутку слайда, кожному положенню (ідеї) треба 

відводити окремий абзац. Головна ідея викладається у першому 

рядку абзацу; 

 другорядну інформацію розміщену внизу слайда; 

 таблиці, діаграми, схеми для ілюстрації найважливіших 

фактів, що дає можливість подати матеріал компактно і наочно. 

Пояснення розміщуються якнайближче до ілюстрацій, із якими 
вони мають з’являтися одночасно на екрані; 

 інструкції до виконання завдань, що мають бути 

чіткими, лаконічними і однозначними; 

 кожен слайд має відображати одну думку. Поданий на 

ньому текст має складатися з коротких слів і простих речень. Рядок 
має містити 6-8 слів, а загальна кількість слів не повинна 

перевищувати 50; 

 підписи до ілюстрацій, що розміщуються під ними (до 

графіків, схем, фотографій тощо) і для таблиць над нею; 

 кількість блоків статистичної інформації на одному 

слайді має бути не більше чотирьох; 

Уся текстова інформація ретельно перевіряється на 
відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок, 

дієслова пишуться в одній часовій формі. 

3. Вимоги до врахування фізіологічних особливостей 

сприйняття кольорів і форм 

3.1 Створюючи слайди треба враховувати: 

 стимулюючі (теплі) кольори (червоний, оранжевий, 

жовтий) сприяють збудженню нервової системи і діють як 

подразники, а дезінтегруючі (холодні) кольори (фіолетовий, синій, 

блакитний, синьо-зелений, зелений) заспокоюють її і викликають 
сонливий стан; 

 найкращим поєднанням кольорів шрифту і фону є: білий на 

темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому; 
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 будь-який другорядний об’єкт, що рухається (анімований), 

знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує її 

динаміку; 

3.2 Створюючи слайд треба пам’ятати, що людина спроможна 
одночасно запам’ятовувати не більше трьох фактів, висновків, 

визначень, поданих на одному слайді. 

4. Вимоги до демонстрацій презентацій 

4.1 Показ слайда повинен супроводжуватися усним 

мовленням, що пояснює, коментує чи описує інформацію на 

екрані, але не переказує її. 
4.2 Момент появи слайда на екрані не повинен збігатися з 

коментарем лектора, слухачам треба дати деякий час на 

самостійний його перегляд. 
4.3 Не рекомендується всю презентацію говорити в 

однаковому темпі та з однаковою гучністю, одноманітно 

рухатися перед аудиторією або не рухатися зовсім – усі ці чинники 
треба чергувати для уникнення "відключення" слухачів від теми 

заняття. 

4.4 Проводячи презентацію, при потребі, слід забезпечувати 
інтерактивне спілкування з аудиторією. Для цього використовують 

короткі запитання, не вимагаючи від аудиторії розгорнутих 

відповідей, щоби спілкування не відволікало від сприйняття 
матеріалу. 

4.5 Створюючи презентацію потрібно пам’ятати, що вона є 

лише допоміжним засобом навчання, а не самооцінкою і не 
єдиним джерелом інформації для студентів: провідну роль має 

відігравати лектор та його педагогічна майстерність. 
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Додаток Ж 

Зразок рецензії на магістерську роботу 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську роботу 

Тема роботи: “ Сучасні методи фізичної реабілітації підлітків зі сколіозом ”  

Студент   ПІБ 

Спеціальність  … 

Група … 

 Порушення постави є однією з ортопедичних патологій, що найчастіше 

трапляються у дітей і підлітків. Кожна четверта дитина в Україні має порушення постави, 

у 5–6 осіб з тисячі це сколіоз. В школярів у віці від 10 до 15 років порушення постави 

виявляють у 94% випадків. Тому звернення студента до проблеми фізичної реабілітації 

підлітків зі сколіозом є виправданим. 

 У вступі магістерського дослідження автор чітко окреслив предмет, об’єкт, мету і 

завдання дослідження. Логічним представляється зміст роботи, де кожне наступне 

питання випливає із обґрунтування та розгляду попереднього. В роботі студент ….. 

розкриває питання стану проблеми фізичної реабілітації при порушеннях постави у дітей, 

подає анатомо-фізіологічні і патофізіологічні особливості сколіозів у дітей, здійснює 

аналіз сучасних програм фізичної реабілітації при сколіозі у дітей. 

Для повноти розкриття теми студентом проводились експериментальні 

дослідження, в ході яких отримані достовірні результати, що є підтвердженням 

ефективності застосування розробленої автором комплексної програми фізичної 

реабілітації підлітків зі сколіозом. 

 Запропоновані висновки повністю відображають зміст опрацьованого і отриманого 

в експерименті матеріалу, є вирішенням поставлених в роботі завдань і логічно підводять 

до рекомендацій практичного характеру. 

 Магістерська робота оформлена згідно діючих вимог, що ставляться  до 

кваліфікаційних робіт, носить завершений характер і заслуговує оцінки «відмінно».  

Рецензент:                                                   … 

  

 «…» ...   20... р.                                    
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