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Назва дисципліни  Кваліфікаційна (магістерська) робота  

Адреса викладання 

дисципліни 

Львівський національний університет імені Івана Франка                        

м. Львів, вул. Університетська, 1 
Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет 

Катедра української мови ім. професора Івана Ковалика 

Кафедра української літератури ім. акад. М. Возняка 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

Викладачі  Купчинська Зоряна Олегівна, доктор філологічних наук, завідувач 

катедри української мови ім. професора Івана Ковалика, доцент 

Микитюк Володимир Ількович, кандидат філологічних наук, 

доктор педагогічних наук, завідувач кафедри української 

літератури ім. акад.М.Возняка, доцент  
Контактна 

інформація 

викладачів 

kupchynska@gmail.com   032 239 47 17 

bondarlarysa25@ukr.net 

larysa.bondar@lnu.edu.ua    

bondarlarysa25@ukr.net 

Консультації з 

дисципліни  

відбуваються 

Онлайн-консультації kupchynska@gmail.com  

larysa.bondar@lnu.edu.ua    

bondarlarysa25@ukr.net  
Topic: Zoriana Kupchynska's Personal Meeting Room 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/6197766359?pwd=Zkp1d1ErTlh0NXpoUmpuOGZ

0TWJ4dz09 

 MeetingID:6197766359 

             Passcode: 9qdr8h 

 
Сторінка 

дисципліни 

https://philology.lnu.edu.ua/course/kvalifikatsiyna-mahisterska-robota 

 

Інформація про 

дисципліну 
 

Кваліфікаційна (магістерська) робота є  органічною складовою 
навчального процесу і разом з тим засобом перевірки готовності 
здобувача самостійно провадити дослідницьку діяльність в галузі 
філології та педагогіки, методики викладання філологічних 
дисциплін    053 

Коротка анотація 

дисципліни 

Кваліфікаційна (магістерська) робота – це самостійне наукове 

дослідження, яке повинне містити значний елемент новизни та 

засвідчувати, що здобувач орієнтується в актуальній науковій 

проблематиці, вміє використовувати відповідні методи 

дослідження та самостійно аналізувати, систематизувати, 

узагальнювати основні наукові й практичні результати. Ця робота 

спрямована на самостійне розв’язання складних дослідницьких 

завдань, пов’язаних із актуальними проблемами філології, 

методикою викладання філологічних дисциплін в закладах  

загальної середньої  освіти.   

Мета та цілі курсу Кваліфікаційна (магістерська) робота є підсумком виконання 

освітньої  програми  та відображає вміння здобувача  самостійно 

вести науковий пошук та вирішувати наукові завдання.  

Цілями є формування таких   

 загальних  компетентностей 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

mailto:olena.haleta@lnu.edu.ua
mailto:larysa.bondar@lnu.edu.ua
mailto:bondarlarysa25@ukr.net
mailto:olena.haleta@lnu.edu.ua
mailto:larysa.bondar@lnu.edu.ua
mailto:bondarlarysa25@ukr.net
https://us04web.zoom.us/j/6197766359?pwd=Zkp1d1ErTlh0NXpoUmpuOGZ0TWJ4dz09
https://us04web.zoom.us/j/6197766359?pwd=Zkp1d1ErTlh0NXpoUmpuOGZ0TWJ4dz09
https://philology.lnu.edu.ua/course/kvalifikatsiyna-mahisterska-robota


ЗК 2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 11. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 12. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  

 фахових компетентностей 
ФК 14. Здатність взаємодіяти з  усіма учасниками освітнього процесу 

(учнями, батьками, колегами) на засадах  партнерства та підтримки, 

демонструвати високу філологічну та педагогічну культуру у процесі 

спілкування.  

ФК 15. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної  науки.  

ФК  16. Здатність вільно користуватися філологічною термінологією.  

ФК 17. Здатність аналізувати й інтерпретувати мовно-літературні 

процеси, зіставляти інформацію, порівнювати явища. 

ФК 18. Здатність використовувати когнітивно-пізнавальну активність, 

творчо-пошукові дії в процесі роботи над мовно-літературними 

явищами, організувати дослідницьку діяльність учнів з філології. 

 ФК 19. Уміння діагностувати й корегувати власну професійну 

діяльність (філологічну, педагогічну), оцінювати педагогічний досвід 

у галузі викладання філологічних дисциплін з метою професійного 

самовдосконалення й свідомого вибору шляхів вирішення проблем у 

навчально-виховному процесі, проєктувати індивідуальну 

дослідницьку траєкторію. 

  
Література для 

вивчення 

дисципліни 

Відповідно до тематики  магістерських робіт 

 

Тривалість курсу Упродовж ОП здобувачі працюють над обраною проблемою згідно 

з календарним планом і завданнями підготовки магістерської  

роботи  
Обсяг курсу 270 годин самостійної  роботи; 9 кредитів (ЄКТС), 

Очікувані 

результати 

навчання 

Передбачається досягнення таких програмних результатів 

навчання: 

ПРН 1. Використовувати українську мову як державну в усіх 

сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 2. Аналізувати, оцінювати та пояснювати різні аспекти 

взаємодії мови та суспільства в історії та сьогоденні на підставі 

знання всіх ризиків дійсності як досвіду світу та досвіду України.  

ПРН 3. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 4. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, 

зокрема для вирішення завдань професійної діяльності. 

ПРН 5. Застосовувати традиційні та інноваційні технології 

навчання філологічних дисциплін у середній школі, упроваджувати 



сучасні технології  та методики  особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного навчання, виховання і розвитку учнів. 

ПРН 12. Створювати навчально-методичні матеріали з української  

мови і літератури, зокрема електронні (цифрові), використовувати 

безпечне електронне (цифрове) освітнє середовище для організації 

навчання української  мови і літератури, проєктної,  навчально-

дослідницької, творчо-пошукової  діяльності учнів у галузі 

філології. 

ПРН 15. Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають 

конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у 

цілісній системі знань. 

ПРН 16. Знати систему мови, норми української літературної мови,  

історію української  мови і літератури, сучасні процеси і тенденції, 

інтерпретаційні практики  та застосовувати ці знання для 

моделювання змісту навчання української  мови і літератури в 

середній школі.  

ПРН 17. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють, 

здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних  стилів і жанрів.  

ПРН 18. Аналізувати й інтерпретувати твори української та 

зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, 

визначати їх специфіку й місце в літературному процесі, 

здійснювати результативну підготовку учнів до самостійного 

літературознавчого аналізу художнього тексту.   

ПРН 19. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній 

та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для ефективного розв’язання комунікативних завдань у  різних 

сферах життя, у т. ч. у педагогічній діяльності.  

ПРН 20. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати 

мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати тексти різних 

стилів і жанрів, добирати відповідний теоретико-методологічний 

інструментарій.  

ПРН 21. Планувати і здійснювати дослідження в галузі  педагогіки 

та філології на належному рівні.   

ПРН 22. Оцінювати власну навчальну та науково-педагогічну 

діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку 

та професійного самовдосконалення. 

 

Ключові слова Магістерська робота, кваліфікаційна робота, дослідження, захист  

Формат курсу очний 
Підсумковий 

контроль, форма 

Захист кваліфікаційної (магістерської)  роботи 

Пререквізити Навчальні дисципліни ОП  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Аналіз та реферування наукової  літератури,  лінгвістичні, 

літературознавчі методи аналізу явищ, інтерпретація отриманих 

результатів, усна доповідь, публічна дискусія.  

Необхідне 

обладнання 
Персональний комп’ютер або ноутбук, планшет, 

загальновживані комп’ютерні програми,  проєктор, екран, 

доступ до інтернету 



Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання кваліфікаційної  роботи проводиться за 100- бальною 
шкалою  із врахуванням таких  критеріїв:  

- Уміння виявити проблему і обґрунтувати її актуальність.  
- Ступінь розкриття проблеми, досягнення мети і виконання поставлених  
завдань.  
- Достатня кількість і якість опрацьованого фактичного матеріалу.  
- Застосування доречних методів аналізу та інтерпретації матеріалу. 
- Володіння термінологічним апаратом.  
- Уміння аргументувати свою позицію, робити самостійні висновки, 
зокрема на основі узагальнення  емпіричних даних. 
- Дотримання вимог до оформлення бібліографії, коректність покликань.  
- Дотримання  норм наукового стилю, грамотність роботи.  
- Дотримання вимог оформлення роботи.  
  Академічна доброчесність: очікується, що магістерські роботи 

студентів будуть їхніми оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Усі кваліфікаційні  роботи перевіряються на 

наявність текстових збігів (плагіату). Наявність плагіату, 

відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел та емпіричних даних  та інші порушення академічної 

доброчесності   не припустимі,  Виявлення ознак академічної 

недоброчесності є підставою для недопущення  кафедрою 

кваліфікаційної роботи до захисту, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману в будь-якій  формі.  

Політика виставлення балів. Публічний захист магістерської  

роботи відбувається  на засіданні Екзаменаційної  комісії. До 

захисту  здобувача  допускає завідувач кафедри після подання 

відповідно оформленої завершеної роботи, схваленої науковим 

керівником (останній пише на роботу відгук). Роботу передають 

для рецензії фахівцю з відповідної  проблематики. Рецензент 

виставляє свою оцінку роботи,  враховуючи  її актуальність, 

ступінь самостійності в розкритті теми,  аргументованість в 

доведенні відповідних положень, якість  аналізу зібраного 

матеріалу,  логічність викладу,  вміння  користуватися науковим 

апаратом, робити висновки з досліджуваної  проблеми, культура 

мовлення, дотримання орфографічних, пунктуаційних і 

стилістичних норм літературної мови, оформлення роботи 

відповідно до вимог. У рецензії обов’язково зазначають позитивні 

напрацювання,  недоліки, зауваження,  побажання. Студент має 

можливість ознайомитися з рецензією ще до захисту. 

При виставленні остаточної  оцінки враховуються:  

- оцінка рецензента магістерської  роботи;  

-  захист магістерської  роботи її автором перед членами ЕК.  

Вимоги до 

кваліфікаційної  

роботи   

Обсяг роботи: 70-80 сторінок комп’ютерного набору (на аркушах 

формату А4 14 шрифтом Times New Roman, через 1,5 інтервалу. 

Береги: праве - 10 мм, ліве - 30 мм, верхнє та нижнє − 25мм). У 

зазначений обсяг роботи не враховують список використаної 

літератури і джерел та додатки.  Усі сторінки нумерують. Робота 

обов’язково повинна містити власне самостійне дослідження автора  

на основі аналізу відповідних джерел.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 


