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ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА: ЧИМ ПОСЛУГОВУЮТЬСЯ КЕРІВНИКИ 

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ДЛЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Анотація. Сплановано та проведено вибіркове статистичне опитування 68 керівників 

магістерських досліджень з числа науково-педагогічних працівників Національного 

університету біоресурсів і природокористування України та Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Виявлено, що вибір 

підходів наукових керівників при визначенні тематики досліджень частково залежить від 

галузі досліджень та власного досвіду: недосвідчені керівники, а також керівники в галузі 

суспільно-гуманітарних наук в недостатній мірі використовують канали та інструментарій 

сучасних цифрових наукових комунікацій. 
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ВСТУП  

Дослідницький потенціал закладів вищої освіти зазвичай пов’язують із науковими 

працями науково-педагогічних працівників. Разом з тим, за умови наявності потужних 

інституційних наукових шкіл; розбудови цифрових освітньо-наукових середовищ [1, 2] з 

акцентом на цифровізацію наукової діяльності та комунікації [3]; максимальної 

залученості до реалізації наукових проєктів, в тому числі міжнародних, та проведення  

спеціалізованого навчання [4], саме молоді дослідники можуть не лише прискорено 

інтегруватись до єдиного наукового простору, але й стати каталізатором розвитку науки 

як на рівні закладу освіти чи країни, так і на рівні галузей досліджень.   

В цьому контексті актуалізується питання вибору тематики та обґрунтування 

напрямів досліджень молодих науковців загалом і магістрів зокрема. У реалізації цього 

завдання провідна роль належить науковим керівникам, від яких в значній мірі залежить 

вибір способів визначення тематики, постановки дослідницьких завдань та добір  

інструментарію для їх реалізації.     

 

Мета публікації. Визначити джерельну базу для здійснення аналізу предметної 

області та актуалізації напрямів досліджень, а також виявити зав’язки між групами 

респондентів, що відрізняються досвідом керування дослідженнями молодих науковців 

(визначено категорії: до 5 років, 10 та понад 10 років) та галуззю досліджень (суспільно-

гуманітарні, технічні, природничі науки). 
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РЕЗУЛЬТАТИ  

Враховуючи провідну роль керівників досліджень магістрів, ми розробили 

електронну форму (https://forms.gle/k1BU2AkhV4jKgKFYA) та провели опитування 

серед науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України. Оскільки це 

перше подібне дослідження, незначна кількість респондентів (68) з числа науковців 2-х 

університетів: Національного університету біоресурсів і природокористування України 

та Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка, певним чином обмежує аудиторію респондентів, але все ж дозволяє зробити 

висновки щодо існуючих тенденцій та закономірностей і може бути масштабована, як на 

рівні методики проведення, так і розширення педагогічного експерименту. Разом з тим, 

аналіз контекстуальних характеристик учасників опитування свідчить про рівномірний 

розподіл вибіркової популяції щодо галузей досліджень респондентів (30,9% 

респондентів є представниками природничих наук; 35,3% - технічних; 33,8% - суспільно-

гуманітарних) та досвіду керування магістерськими роботами (52,9% опитаних є 

досвідченими керівниками, тобто здійснюють керівництво понад 10 років; 23,5% мають 

досвід від 5 до 10 років; недосвідчені керівники, тобто досвід яких є меншим 5 років, 

складають 23,6%).  

В ході аналізу даних застосовувався комплекс методів і моделей, що дозволяють 

розрахувати всі описові статистики. Вибір тих чи інших показників визначався типом 

даних, шкалою оцінювання та обмеженнями застосування методів. Для розрахунків 

використовувався програмний інструментарій статистичної обробки даних SPSS.  

Спираючись на результати опрацювання відповідей респондентів, можна зробити 

висновки, що, незалежно від досвіду керування дослідженнями магістрів, для 

актуалізації перспективних напрямів найменше використовують інституційні 

репозитарії. При цьому «молоді керівники» (досвід керування дослідженнями магістрів 

не перевищує 5 років) використовують інституційні репозитарії усього у 15% випадків. 

Проте, ця група респондентів частіше використовує ресурси Google-академії, ніж вчені 

з більшим досвідом роботи. Пошук у Scopus та інших науково-метричних базах 

найчастіше здійснюють вчені, досвід роботи яких (як керівників) понад 10 років (майже 

27%), тоді як вчені з досвідом роботи до 10 років користуються базами Scopus тільки у 

21% випадків, а вчені з досвідом менше 5 років – у 24% випадків. 

Якщо розглядати відповіді респондентів щодо джерельної бази у розрізі галузей 

досліджень (research areas), то керівники досліджень із суспільно-гуманітарних наук 

найменше використовують пошук тем для актуалізації предметної області досліджень 

магістрів у наукометричних базах даних (13% вказали, що здійснюють пошук у Scopus 

та інших науково-метричних базах). Найчастіше керівники досліджень із суспільно 

гуманітарних наук здійснюють пошук у Google-академії (32,6%), простий пошук у 

Google (28,3%) чи використовують інституційні репозитарії (26,1%). Керівники 

магістерських робіт з технічних наук також перевагу віддають Google-академії (34,7%), 

але досить часто використовують і пошук у Scopus та інших науково-метричних базах 

(28,6%). Найбільшу перевагу у пошуку у Scopus та інших науково-метричних базах 

віддають керівники робіт з природничих наук (більше 30%). Простий пошук у Google чи 

у Google-академії керівники з природничих наук здійснюють у 26% та 27% випадків 

відповідно. 
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Ці результати показали, що викладачі, при визначенні тематики досліджень 

магістрів, найменше, незалежно від досвіду керування магістерськими роботами, 

використовують інституційні репозитарії. Пошук у Scopus та інших науково-метричних 

базах для актуалізації напрямів досліджень у визначеній галузі також найменше 

здійснюється керівниками магістерських робіт, досвід яких (як керівників) не перевищує 

10 років,  а також «представників» суспільно-гуманітарних наук.  

Таким чином, за результатами опитування можна зробити висновки, що 

недосвідчені керівники, а також керівники в галузі суспільно-гуманітарних наук в 

недостатній мірі використовують канали та інструментарій сучасних цифрових наукових 

комунікацій [5].  

 

 ВИСНОВКИ    

Актуалізація напрямів досліджень магістрів та їх відповідність передовим 

дослідженням галузі, залучення магістрів до реальних наукових проєктів в значній мірі 

залежить від наукових керівників молодих вчених. Однак, за результатами опитування 

68 науково-педагогічних працівників Національного університету біоресурсів і 

природокористування України та Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка щодо підходів та інструментарію добору тем 

досліджень магістрів, можна висловити  припущення, що недосвідчені керівники 

досліджень магістрів  (викладачі, досвід керування яких менший за 5 років), а також 

«представники» соціо-гуманітарних наук потребують допомоги, що стосується 

використання сучасних засобів наукових комунікацій. 
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