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         Магістерська (дипломна) робота є самостійним науковим дослідженням, 

яке виконується студентом на завершальному етапі навчання в університеті. 

Вона також є основним кваліфікаційним документом, на підставі якого 

Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки 

випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом, приймає рішення 

про присвоєння кваліфікації. 

         Вимоги щодо змісту, творчого характеру, теоретичної і практичної 

значущості результатів магістерської роботи є значно вищим, ніж вимоги до 

дипломної роботи. 

         Теми магістерських (дипломних) робіт визначаються кафедрами і 

підлягають затвердженню Вченою радою факультету. В окремих випадках 

студент може запропонувати свою тему роботи, належно обґрунтувавши її 

доцільність. Однак, вона також пізніше підлягає схваленню кафедрою і 

затвердженню Вченою радою факультету. 

         Велике значення для написання магістерської (дипломної) роботи має 

саме вибір теми. Її необхідно визначити і затвердити на початку підготовки до 

написання роботи. Істотно допомагають при виборі теми, консультації з 

відповідними науковцями кафедри, спеціалістами–практиками, ознайомлення з 

науковими статтями у спеціальній періодиці, а також з тематикою 

магістерських (дипломних) робіт, які виконувалися в попередні роки. 

         Науковим керівником магістерської (дипломної) роботи призначають, як 

правило, професора або доцента, у сфері наукової компетенції якої 

спеціалізується студент. Він координує складання робочого плану, допомагає 

підібрати необхідну літературу, доповіді, статистичні, архівні матеріали та інші 

джерела. Науковий керівник також консультує студента з усіх питань, з яких у 

нього виникають труднощі. Зокрема, він пропонує можливі варіанти рішень, 

але прийняття остаточного варіанту викладу матеріалу і підготовки висновків є 

прерогативою студента. Тобто, тільки автор роботи відповідає за достовірність 

наукових фактів, їх інтерпретацію та оцінки. 

         Розпочинається підготовка до написання магістерської (дипломної) 

роботи із складання робочого плану, яким окреслюється загальна схема 
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дослідження. Розробляють робочий план за безпосередньої участі наукового 

керівника. На пізніших стадіях роботи над магістерським (дипломним) 

дослідженням він може зазнавати суттєвих змін та уточнень. 

         Наступним досить важливим етапом є ознайомлення з опублікованою 

літературою, що стосується теми дослідження. При написанні наукової роботи 

(магістерської, дипломної) з історико-правових дисциплін необхідно виявити 

вже опубліковані праці, які стосуються теми дослідження. Студент може 

використовувати бібліографічні покажчики, в яких література згрупована по 

розділах, або підрозділах. Можна також використовувати ретроспективні 

бібліографічні покажчики, які являють собою в систематизованому вигляді 

опубліковані праці. 

         В основі інформаційного пошуку при роботі з історико-правовою 

тематикою є робота в каталогах наукової бібліотеки, де впорядковані карточки , 

що містять бібліографічний опис книг. Потрібно, перш за все, ознайомитись з 

систематичним відділом картотеки, де міститься інформація про джерела за 

напрямками, окремими науками та інститутами. При дослідженні історико-

правових тем необхідно ознайомитись з карточками з історії і теорії держави і 

права України, історії держави і права зарубіжних країн, історії політичних і 

правових вчень, загальної історії, історії філософії, методології історії та ін. 

Якщо досліджується, з точки зору історії, певна галузь права чи інститут, то 

необхідно опрацювати і бібліографічні розділи з конкретних галузей права. 

         Після ознайомлення з систематизованим відділом бібліографії можна 

починати роботу в алфавітному відділі, де об’єктом пошуку можуть бути інші, 

крім виявлення в систематичному відділі роботи авторів. 

         При користуванні алфавітним каталогом потрібно враховувати, що роботу 

одного–трьох авторів можна знайти за прізвищем одного з них. Якщо кількість 

авторів більше трьох, то роботу потрібно шукати за назвою чи за прізвищем 

відповідного редактора. 

         В бібліотеках складаються каталоги не тільки монографій, підручників і 

збірників, але й наукових статей, опублікованих в періодичних виданнях. В 

зв’язку з тим, що з часом накопичується значна кількість інформації про різні 
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періоди історії держави і права, загальної історії, доцільно розібратись, що 

досліджено авторами робіт, вивчити літературу, яка відноситься до теми 

дослідження. 

         Основою такого вивчення є аналіз відповідних розділів у підручниках. 

Важливою є також робота з періодикою. 

         Необхідним етапом роботи з історико-правової тематики є і робота в 

архівах. Архіви бувають історичні, державні, відомчі. Є також архіви у відділах 

рукописів наукових бібліотек, в музеях. Однак, починати  роботу в архівах слід 

тільки після того, як автор познайомився з всією літературою по темі 

дослідження. 

         Першочерговим комплексом документів в архівному фонді є справа. В 

архіві є опис справ – архівний довідник, систематизований перелік заголовків і 

інших необхідних відомостей про склад і зміст справ архівного фонду. Більші 

фонди мають по декілька описів. Ознайомлення з матеріалами конкретного 

архіву починається з перегляду путівника по архіву – систематизованого 

переліку архівних фондів чи груп, з відповідними характеристиками, без опису 

поширюваних справ чи справ з пошуковими даними. Користуватись 

путівниками допомагають їх покажчики. Крім описів, дослідний може 

користуватися каталогом документів, на кожен з яких заповнюється окрема 

карточка. Якщо він відноситься до кількох питань, то на нього заповнено 

декілька карточок.  

         Про використання архівних матеріалів потрібно вказувати в тексті 

виконуваної роботи. Прийнятий такий порядок посилання на використані 

архівні матеріали: назва архіву, фонд, опис, справа, аркуш. 

         Важливим джерелом для дослідження історико-правових явищ є також 

різноманітні офіційні та неофіційні письмові документи. Критерієм 

розмежування офіційних і неофіційних документів є офіційна і службова, 

санкціонована загальна значимість. Офіційними є документи від імені осіб чи 

органів, наділених владними повноваженнями. Прикладами неофіційних 

документів є щоденники, свідчення історичних постатей, мемуари та інші. 
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         Для історико-правових досліджень важливим також є аналіз історичних 

пам’яток права, які переважно містяться у хрестоматійній та іншій довідковій 

літературі. Предметом наукового аналізу може бути і чинне законодавство, 

якщо воно входить в рамки наукового історико-правового дослідження. 

         Через те, що магістерська (дипломна) робота є кваліфікаційною працею, її 

оцінюють не лише з токи зору теоретико-практичної значущості, але і за рівнем 

її загальнометодичної підготовки, яка виявляється в її структурній композиції. 

Оскільки відсутній єдиний підхід до побудови структури магістерської 

(дипломної) роботи, то її автор може на власний розсуд обирати порядок 

організації наукових матеріалів та забезпечувати їх розташування і внутрішній 

логічний зв'язок. Однак, традиційно структура магістерської (дипломної) 

роботи, як правило, повинна складатися з таких послідовно розташованих 

елементів: 

1. Титульна сторінка  

2. План 

3. Вступ 

4. Розділи та параграфи основної частини 

5. Висновки 

6. Список використаних джерел 

7. Додатки 

Титульна сторінка заповнюється за відповідними правилами. У верхній 

частині цієї сторінки вказується Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  

України, а також повну назву вищого навчального закладу, де виконана 

робота. Крім цього називається факультет і кафедра, тема роботи, назва 

конкретної дисципліни, в межах якої проводилося дослідження, назва теми, 

прізвище автора та наукового керівника, місце для підпису завідувача 

кафедрою, місце написання (за місцем розміщення навчального закладу) і рік. 

(Дивитися зразок титульної сторінки в додатках). 

         Досить важливим у магістерській (дипломній) роботі є конкретний план, 

який передбачає порядок та послідовність викладу матеріалу. Він дисциплінує 

студента, сприяє послідовному і логічному викладу матеріалу. Однак, навіть 
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після початку роботи над дослідженням, план може вдосконалюватися. тому що 

постійно виникають нові нюанси у викладенні матеріалу, проблема постає 

перед студентом в новому ракурсі, який досить часто, не планується і навіть не 

передбачається. Разом із завершенням роботи над науковою проблемою план в 

кінцевому варіанті постає як загальна структура написаної праці. 

         Як правило, план роботи повинен містити розділи, які позначаються 

римськими або арабськими цифрами. Кожен розділ може містити підрозділи 

(параграфи), які позначаються арабськими цифрами, цифрами з дужками, 

літерами тощо. Кожна виокремлена частина наукової роботи має свої цілі та 

зміст. Такі частини наукової роботи як вступ, висновки, список використаної 

літератури, додатки та схеми в плані не нумеруються. 

         У вступі обґрунтовується вибір та актуальність теми, визначається  мета і 

завдання наукового дослідження, виокремлюється об’єкт та предмет, 

відзначається новизна та практична значущість роботи, описуються наукові 

підходжу та методи наукового дослідження.  

         Обов’язковим елементом вступу має бути також розкриття дослідженості 

наукою обраної для магістерської (дипломної) роботи теми. На це спрямований 

огляд літератури, який повинен зумовити висновок, що порушена тема не 

розкрита або розкрита частково, або не в тому аспекті і потребує подальшого 

дослідження. Огляд літератури має засвідчити ґрунтовне ознайомлення 

студента із спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, 

визначити головне для подальших досліджень. Матеріали огляду літератури 

слід систематизувати у певній логічній послідовності і розглядати тільки в 

контексті обраної теми. 

         Обґрунтування актуальності теми наукової роботи повинно спиратися не 

тільки на пізнавальній меті студента, але насамперед з точки зору її корисності 

для вирішення тих завдань, які стоять перед суспільством та державою. При 

обґрунтуванні актуальності теми студент повинен враховувати комплексно-

цільові програми і теми, за якими працює кафедра, а також загальні тенденції 

розвитку історико-правової науки на відповідному історичному етапі. 
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         Актуальними можуть бути історико-правові дослідження всіх епох, якби 

вони не були віддалені від нашого часу хронологічними рамками.  

         У меті студент повинен відобразити кінцеву ціль, яку він прагне 

досягнути, провівши дослідження. Завдання повинні містити наперед 

визначений, запланований для виконання обсяг роботи, який є  обов’язковим 

для досягнення відповідної мети. 

         Як правило, завдань студентом ставиться декілька і вони повинні містити 

теоретичний, методологічний, аналітичний та фактологічний зміст.         

Завдання повинні перегукуватися, як правило, із змістом параграфів та розділів, 

оскільки опис їх вирішення переважно узгоджується з формуванням завдань 

дослідження. Формування завдань повинно розпочинатися такими словами: 

«вивчити…, дослідити…, з’ясувати…, визначити…, охарактеризувати…, 

розглянути…, проаналізувати…, тощо». Саме завдання є орієнтиром студента-

дослідника для підготовки майбутніх загальних висновків у роботі. 

         Важливим є також у будь-якій роботі визначення об’єкту та предмету 

наукового дослідження. Ці терміни часто змішуються і використовуються як 

синоніми. Однак слід пам’ятати, що об’єкт завжди виступає значно ширшим 

поняттям і співвідносяться з предметом як загальне і конкретне. Зокрема, 

об’єктами історико-правового пізнання виступає, насамперед, держава і право 

на різних етапах розвитку людського суспільства, а також широке коло 

історичних подій державно-політичного, соціально-економічного, 

ідеологічного, духовного та іншого характеру, в умовах яких держава і право 

існували і без яких їх не можна правильно зрозуміти. 

         У нерозривному зв’язку з об’єктом знаходиться і предмет історико-

правового дослідження. Саме предмет і повинен у загальних рисах відображати 

назву і напрям наукової роботи. До предмету історико-правових досліджень 

переважно належать загальні чи конкретні закономірності і особливості 

виникнення та розвитку держави і права в різних суспільно-політичних 

формаціях та різних хронологічних періодах. Тобто, в кожному випадку мова 

йде про різні ракурси і прояви одного і того ж об’єкту – держави і права та 

пов’язаних з ним явищ суспільного життя. 
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         Бажаною і навіть необхідною вимогою при написанні магістерської 

(дипломної) роботи є наявність елементів або окремих положень наукової 

новизни. В  історико-правових дослідженнях до них належать насамперед: 

наявність нових історико-правових фактів, які містяться в архівних чи інших 

джерелах і до цього часу не були введені в науковий обіг; наявність аналізу тих 

пам’яток права, які до цього не були предметом наукового дослідження; 

наявність нових висновків і наукових положень, які зроблені виключно автором 

і котрі до цього часу не зустрічалися у науковій літературі; наявність нових 

наукових підходів і методів вирішення різних історико-правових проблем, які 

суттєво відрізняються від тих, які використовувалися науковцями раніше тощо. 

         Значимість будь-якого наукового дослідження оцінюється не тільки з 

точки зору теоретичного узагальнення чи науково-методологічного змісту, а 

важливе місце також займає її практичне значення для вдосконалення 

державно-правової дійсності. Тому, про це також вказується у вступі наукової 

роботи. 

         Окреме місце у вступі також відводиться методології наукового 

дослідження під якою розуміється в широкому сенсі сукупність наукових 

підходів та методів дослідження, що застосовуються відповідно до специфіки 

об’єкту та предмету. Підхід визначає основний шлях вирішення поставленого 

дослідницького завдання. Він розкиває загальну стратегію цього вирішення. 

Існує значна кількість підходів до вирішення науково-дослідницьких завдань, 

які сформувалися в результаті узагальнення науково-дослідницької практики і 

тому вони мають загальнонауковий характер та застосовуються в багатьох 

науках. В історико-правовій науці переважно застосовуються наступні наукові 

підходи: історичний, генетичний, типологічний, порівняльний, структурний, 

функціональний та інші. Підхід намічає основний ракурс дослідження об’єкту і 

визначає лише найзагальнішу особливість того чи іншого методу. Науковий 

метод є способом пізнання дійсності і під ним, як правило, розуміють 

сукупність шляхів і принципів, вимог і норм, правил і процедур, знарядь та 

інструментів, які забезпечують взаємодію суб’єкта з об’єктом пізнання. В 

даний час існує різноманітна класифікація наукових методів, однак для 
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історико-правових досліджень, мабуть, найбільше підходить їх поділ на 

загальні та спеціальні. Зокрема, до загальних можна віднести: історичний, 

системний, логічний, діалектичний, хронологічний та інші. До спеціальних: 

конкретно-історичний, порівняльно-правовий, структурно-функціональний, 

статистичний, метод узагальнення, етнографічний метод, аналізу джерел, 

історичного контент-аналізу, ситуаційного аналізу, бібліографічний, 

етнопсихологічний та інші. 

         Розділи та параграфи основної частини роботи повинні виділятися 

«жирнішим» шрифтом. Початок кожного розділу розміщується з нової 

сторінки. В кінці кожного розділу потрібно робити висновки, які пізніше більш 

ширше розвинути і впорядкувати у загальних висновках всієї роботи. 

         В розділах та параграфах аналізується певний період розвитку 

досліджуваного історико-правового явища, економічні, політичні та ідеологічні 

передмови, а також етапи чи окремі компоненти розвитку цього явища. І 

оскільки у магістерській (дипломній) роботі є доцільним виділення трьох-

чотирьох розділів, то в першому переважно аналізуються фактори, які 

передували досліджуваному явищу, в другому – третьому аналізується саме 

явище, а в останньому розділі розкриваються окремі прояви аналізованого 

явища або показується зв'язок з наступним періодом розвитку історико-

правового явища, що зароджується. 

         Важливою формою фактичного матеріалу є цитування, під яким 

розуміється дослівний фрагмент тексту, слова конкретного науковця, що 

наводяться в тексті роботи, органічно доповнюючи текст. Їх використовують 

для того, щоб без перекручувань і власних трактувань передати думку автора 

першоджерела для ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору. 

Цитований текст повинен супроводжуватися зазначенням джерела запозичення. 

При цьому, якщо цитований науковець згадується в тексті роботи, то прийнято 

називати його ім’я, по-батькові та прізвище, а якщо в посиланнях, то прізвище, 

імя, по-батькові. Наприклад, «на думку проф. Б.Й. Тищика…» і Тищик Б.Й. 

Історія держави і права країн Стародавнього Сходу. – Львів.: Світ. – 2001. 

Цитування в тексті роботи проводиться українською мовою, а посилання в 
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тексті і загальному списку використання джерел мовою оригіналу вказаної 

наукової праці. 

         Посилання можуть робитися посторінково в нижній частині аркуша, або з 

використанням квадратних дужок в кінці матеріалу, який цитується. 

Наприклад, цитата: «Тому англійський науковець Метланд вважав, що у 

виборах представників у парламент брало участь вузьке коло осіб, що складали 

невелику частину всіх вільних людей графства¹. 

         ¹ Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. – М.: Узд-во Моск. уп-та, 1960. – С. 375. 

 

         І ця сама цитата із іншим способом посилання: «Тому англійський 

науковець Метланд вважав, що у виборах представників у парламент брало 

участь вузьке коло осіб, що складали невелику частину всіх вільних людей 

графства [9; с. 375]. 

         Важливою і обов’язковою складовою магістерської (дипломної) роботи з 

історико-правових дисциплін є висновки. Тому, як логічне завершення дається 

інтегральний висновок по всій роботі чи в узагальненому вигляді по кожній її 

складовій частині. Деколи висновки можуть перекидати «місток» в сучасність, 

зв’язувати розроблену проблему з сучасною епохою та її особливостями. 

Важливо відзначити у висновку і можливі напрями дослідження аналізованої 

теми в перспективі, в тому числі й іншими дослідниками. Студент повинен 

уникати короткого переказування у висновках змісту роботи ніби резюмуючи 

його, а заглиблюватися у сутність тих чи інших історико-правових явищ, 

показуючи їх сутністі характеристики, які базуються на аналітичному розумінні 

автором проявів їх загальних чи конкретних закономірностей та особливостей. 

         Обов’язковою частиною магістерської (дипломної) роботи є складання 

списку використаних джерел. Як правило, цей список складається в 

алфавітному порядку, або за появою в тексті роботи. Бажано список розділяти 

на окремі групи. Наприклад: нормативно-правові акти, архівні матеріали, 

спеціальна література тощо. Зокрема для нормативно-правових актів потрібно 

вказувати назву документу, дату, його конкретний вид (закон, декрет, указ, 

розпорядження, інструкція і т.д.), місце і рік опублікування та сторінки. 
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         Приклад:  

140. Декрет Народної Ради Закарпатської України від 27 липня 1945 р. «Про 

обов’язкові поставки зерна селянськими господарствами Закарпатської України 

// Вісник НРЗУ – 1945. - №15. – с. 170 – 172. 

         Для архівних матеріалів потрібно вказувати: назву архіву, номери фонду, 

опису, справи і аркушу. 

         Приклад: 

78. ДАЗО, Ф.4, оп. 1, спр. 4, арк. 11. 

139. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 75, спр. 28, арк. 11. 

         Список спеціальної літератури складається, починаючи з прізвища автора 

чи авторів, або з назви наукової праці. 

         Приклади: 

15. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К., 1993. 

42. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. – Львів., 1995. 

54. История Венгрии в трех томах. – І. ІІ. – М., 1972. 

         Особливості складання списку інших джерел: матеріали періодики та 

конференцій. 

         Приклади: 

2. Панич Н.Ю. Анексія Галичини Австрією та поширення австрійського права 

на її території // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – 

Вип. 43. – С. 73 – 77. 

31. Атоян О.Н. Етнічне і соціальне в просторі масової свідомості // 

Етносоціальні чинники в історії державно-правового будівництва: матеріали 

ХІІ міжнародної історико-правової конференції (Бахчисарай, вересень 2004 р.). 

– Сімферополь. – 205. – С. 475 – 483. 

         Автореферати дисертацій: 

         Приклади: 

4. Лобода Ю.П. Цінність держави як її соціальна сутність (теоретико-

методологічні аспекти дослідження): автореф. для канд. юрид. наук : 12.00.01 / 

Одеська нац. юрид. акад. – Одеса, 2001. 

         Електронні ресурси: 
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17. Немировский А.И. У истоков исторической мысли. – Воронеж. [1979]. Дата 

оновления: 6.03.2011. URL: http: // www. Voronesch.ru / egrowth.ssi (дата 

звернення 15.03.2011). 

         Після списку використаних джерел у магістерській роботі можуть 

поміщатися додатки. Ними можуть бути: витяги з нормативно-правових актів, 

оригінальні матеріали архіву, таблиці, схеми, структура державних органів 

тощо.  

         Під час всієї роботи над магістерською (дипломною) роботою студент 

повинен пам’ятати про те, що він постійно повинен оперувати науковими 

фактами, які стосуються його історико-правового дослідження. Під науковим 

фактом розуміється складова наукового знання, яка відображає об’єктивні 

властивості речей та процесів, на основі яких визначають закономірності явищ, 

вибудовують теорії та формулюють закони. Незалежно від будь-яких 

інтерпретацій, історичний факт, як істинний образ подій має давати об’єктивне 

знання про історичну дійсність і не залежить ні від способу, яким ці знання 

отримуються, ні від відношення, в якому перебуває сприймаючий суб’єкт 

стосовно відображуваного історичного об’єкту. Не можна ігнорувати наукові 

факти тільки тому, що в даний час їх важко пояснити або знайти їм практичне 

використання. Концентруючи увагу на основних питаннях теми, не можна не 

зважати на другорядні факти, які можуть спочатку здаватися малозначущими, а 

пізніше приховувати в собі початок важливих наукових рішень. Однак для 

дослідження недостатньо встановити новий науковий факт, але важливо також 

дати йому пояснення з точки зору сучасної історико-правової науки, розкрити 

його загальнопізнавальне, теоретичне та фактичне значення. Виклад наукових 

фактів має здійснюватися в контексті загального історико-правового процесу, 

історії розвитку певної галузі правової науки, враховувати як загальні, так і 

специфічні особливості. Накопичення наукових фактів у процесі дослідження є 

творчим процесом, в основі якого завжди лежить задум та ідеї дослідження. 

Наукові факти характеризуються такими властивостями як новизна, точність, 

об’єктивність і вірогідність. 
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         Обсяг тексту магістерської (дипломної) роботи суворо не 

регламентується, однак він традиційно повинен становити для історико-

правових досліджень 80 – 100 сторінок машинописного тексту. Робота 

подається у друкованому вигляді. Текст друкується на білому аркуші формату 

А4 (210х297 мм.). вимоги до параметрів сторінок: розмір лівого поля – 25 мм, 

правого – не менше 10 мм, розмір верхнього і нижнього полів – не менше 20 

мм. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, розмір 14 пт або Arial,  

розмір 12 пт, інтервал між рядками – 1,5, вирівнювання за шириною, відступ 

абзацу 12,5 мм. Вимоги до назв розділів: жирним шрифтом, вирівнювання по 

центру. У друкованому варіанті на одній сторінці тексту повинно міститися 38 

– 40 рядків по 68 – 70 знаків у кожному.  

         Після написання та оформлення магістерської (дипломної) роботи її автор 

повинен провести підготовку до захисту. 

         Вона насамперед полягає в тому, що остаточно підготовлену до захисту 

магістерську (дипломну) роботу студент повинен подати, у встановлені 

кафедрою терміни, своєму науковому керівнику для підготовки відгуку. У 

відгуку керівник відзначає рівень підготовленої магістерської (дипломної) 

роботи, вказує на її позитивні сторони, а також і на певні недоліки. Також у 

відгуку керівника обов’язково вказується чи робота відповідає вимогам, що 

ставляться до такого виду наукових робіт і чи вона може бути допущена до 

захисту перед Державною екзаменаційною комісією. 

         Після цього магістерська (дипломна) робота передається на рецензію. 

Рецензент призначається рішенням кафедри з числа спеціалістів тієї галузі, з 

тематики якої виконано дослідження. В рецензії кваліфіковано аналізується 

зміст та основні позиції роботи, оцінюється актуальність теми, самостійність 

автора в її розкритті, наявність власної позиції, вміння використовувати методи 

наукового дослідження, ступінь обґрунтованості чиновників, достовірність, 

новизну та практичну значущість отриманих результатів. 

         Крім позитивних якостей магістерської (дипломної) роботи, в рецензії 

зазначають і її недоліки. Обсяг рецензії, як правило, становить від 2 до 5 

сторінок машинописного тексту. Зміст рецензії доводять до відома автора 
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магістерської роботи не пізніше одного – двох днів до захисту, щоб він міг 

заздалегідь підготуватися до зауважень рецензента. 

         Важливим етапом для студента перед захистом є також підготовка 

виступу на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Зміст виступу 

покликаний розкрити суть, теоретичне  і практичне значення результатів 

проведеної студентом дослідницької роботи. Нормативно закріпленої 

структури виступу звичайно немає, але на основі попередньої практики можна 

рекомендувати поділяти виступ на 3 частини. У першій частині виступу 

студент, як правило, доводить до відома комісії актуальність теми, аргументує 

її значимість для розв’язання певних проблем в історико-правовій науці або 

практичних питань. Ця частина в основному повторює вступ магістерської 

(дипломної) роботи. 

         У наступній частині виступу студент повинен коротко охарактеризувати 

кожен розділ роботи. А у заключній частині виступу автор роботи підводить 

підсумки, орієнтуючись на текст висновків роботи. 

         І хоч виступ студентом готується заздалегідь, він повинен бути тільки 

орієнтиром для чіткого усного доведення до членів Державної екзаменаційної 

комісії позиції автора, а не зводитися до буквального його зачитування. 

         Нормативного обмеження часу виступу не існує, однак, як правило, він 

триває 8 – 10 хв. Тому кожну частину виступу студент повинен раціонально 

спомпанувати, щоб вкластися в час. Пропорційно рекомендується розподілити 

за часом кожну частину виступу відповідним чином: 

1 частина – 2,5 хв  

2 частина – 2,5 хв 

3 частина – 5 хв  

         Після цього зачитується рецензія і задаються запитання рецензентом та 

членами Державної екзаменаційної комісії.  

         Студент може використати час для підготовки відповідей на запитання, 

або за пропозицією комісії відповідати відразу. На цьому захист магістерської 

(дипломної) роботи завершується. 
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         Після відповідного обговорення членами комісії, яке відбувається без 

участі студента, магістерська (дипломна) робота оцінюється. Відповідна оцінка 

магістерської (дипломної) роботи зачитується публічно головою, або 

заступником голови Державної екзаменаційної комісії.          

          

          

          

          

       


