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1. Загальні положення 

 

Завершальним етапом підготовки фахівців спеціальності 
8.17020201 "Охорона праці (за галузями)" є написання магістерської 
роботи. Магістерська робота (випускна кваліфікаційна робота) має 
самостійний науково-дослідний характер і спрямована на 

узагальнення, закріплення і творчий розвиток отриманих знань, 

застосування їх при розв'язку конкретних практичних завдань науки 

і виробництва.  

Основними завданнями магістерської роботи є:  

- підтвердження отриманих теоретичних знань і навичок роботи 

з вітчизняною і закордонною літературою, законодавчою, 

нормативною і довідковою документацією, науково-дослідними і 
виробничими звітами; 

- придбання досвіду в систематизації результатів отриманих 

експериментальних спостережень, формування обґрунтованих 

висновків у вирішенні досліджуваних проблем;  

- виявлення підготовленості випускника самостійно вирішувати 

науково-дослідні, виробничі і організаційно-економічні питання.  

При виконанні роботи магістрант зобов'язаний:  

- показати знання з усіх дисциплін освітньо-професійної 
програми спеціальності 8.17020201 "Охорона праці (за галузями)" 

спеціалізації "Охорона праці в будівництві"; 

- використовувати сучасні методи планування, статистичної 
обробки і представлення результатів експериментів, опанувати 

технології проведення лабораторних робіт, методики 

математичного моделювання досліджуваних проблем;  

- показати знання і уміння у використанні засобів 

обчислювальної техніки, пакетів прикладних програм, баз даних у 

розробці власних алгоритмів і програм;  

- вивчити і застосовувати відповідні законодавчі акти, 

нормативні державні і галузеві документи;  

- вивчити і використовувати вітчизняний і закордонний досвід у 

розв'язку поставленого завдання;  

- вивчити і застосовувати на практиці правила оформлення 

текстової документації і графічного матеріалу.  
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Магістерська робота повинна відповідати сучасному рівню 

розвитку науки, а її тема повинна бути присвячена вирішенню 

актуальної проблеми.  

У магістерській роботі системно приводиться вичерпна 

інформація про виконані магістрантом дослідження, методичні, 
розрахункові, технологічні, технічні (конструкторські), 
організаційно-економічні, екологічні та інші розробки.  

Магістерська робота повинна бути написана одноосібно, містити 

сукупність нових наукових результатів і положень, висунутих 

автором для публічного захисту, мати внутрішню єдність і свідчити 

про особистий внесок магістранта в науку (як правило, прикладного 

характеру).  

Запропоновані автором нові розв'язки повинні бути строго 

аргументовані і критично оцінені у порівнянні з відомими 

розв'язками, мати відомості про фактичне або потенційне практичне 

застосування.  

Зміст магістерської роботи повинен відрізнятися логічною 

послідовністю викладу матеріалів; переконливістю аргументації; 
стислістю і точністю формулювань, що виключають можливість 

суб'єктивного і неоднозначного тлумачення; конкретністю викладу 

результатів роботи. Неприпустиме включення в магістерську 

роботу (без необхідності) дослівних формулювань, запозичених з 
літературних джерел. При написанні магістерської роботи здобувач 

повинен давати посилання на автора і джерело, звідки він запозичив 

матеріали або окремі результати.  

Сукупність отриманих у магістерській роботі результатів 

повинна свідчити про наявність у її автора навичок наукової роботи 

у обраній області професійної діяльності.  
Магістерська робота, як правило, виконується за матеріалами, 

зібраними у процесі виробничих практик і самостійних науково-

дослідних робіт.   

За всі відомості, викладені в магістерській роботі, вірогідність 

результатів, обґрунтованість висновків і положень, моральну і 
правову відповідальність несе автор роботи. 

Організацію написання та подання до захисту магістерської 
роботи забезпечує кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності 
Національного університету водного господарства та 

природокористування. 
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Тематика магістерських робіт визначається вищим навчальним 

закладом і безпосередньо повинна бути пов’язана з узагальненим 

об’єктом діяльності фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного 

рівня.  

Студенти мають право запропонувати на розгляд власні теми 

магістерських робіт на замовлення організацій, установ, 

підприємств. 

Завдання на магістерську роботу має відображати систему 

компетенцій, виробничі функції та типові задачі діяльності, що 

визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.  
Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні 

державної екзаменаційної комісії (ДЕК), яка створюється та діє у 

порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади України у галузі освіти й науки. 

 

2. Етапи виконання магістерської роботи 

 

До написання магістерської роботи допускаються студенти, що 

успішно закінчили теоретичний курс навчання і виконали усі види 

практик, передбачених навчальним планом. Перед написанням 

магістерської роботи студент направляється на науково-дослідну 

практику. 

Процес виконання магістерської роботи складається з 
послідовності етапів, які за функціональною ознакою можуть бути 

розділені у такий спосіб: 

- попередній етап (визначається загальна проблемна ситуація в 

обраному напрямку досліджень і виявляються протиріччя, що 

вимагають вирішення; проводиться науковий пошук, вивчення 

літературних джерел тощо; висувається гіпотеза, тобто положення, 

що вимагає доведення, як предмет дослідження; вибирається тема 

дослідження з урахуванням її значимості і своєчасності, які разом із 
суттю проблемної ситуації визначають актуальність); 

- дослідницький етап (проводиться вибір методів дослідження і 
математичного апарату, а також методики і техніки дослідження; 

виконується дослідження, яке повинне містити практичну 

реалізацію поставленого завдання і практичну значимість 

отриманих результатів; дається оцінка отриманих результатів, 
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формулюються висновки по роботі, частина з яких повинна 

визначати наукову новизну, інша – практичну цінність); 

- етап оформлення (визначається структура і зміст магістерської 
роботи, що забезпечують логічну послідовність викладу; 

оформляється текст магістерської роботи, включаючи ілюстрації і 
таблиці; проводиться перевірка і наукове редагування тексту, 

перегляд таблиць й ілюстрацій, остаточне оформлення результатів 

досліджень у вигляді завершеної магістерської роботи, яка може 

бути представлена до захисту); 

- етап захисту роботи (підготовлена магістерська робота здається 

науковому керівникові, який дає письмовий висновок (відгук) про 

ступінь відповідності роботи вимогам, що висуваються до 

магістерської роботи (у відгуку на основі аналізу суті виконаних 

досліджень, положень що захищаються дається загальна 

оцінка роботи, у тому числі із зазначенням недоліків та інших 

зауважень). Після отримання відгуку магістерська робота 

передається рецензентові (в рецензій на основі аналізу суті 
виконаних досліджень, положень що захищаються дається загальна 

оцінка роботи, у тому числі із зазначенням недоліків та інших 

зауважень). Магістрант готує до захисту доповідь або її тези, а 

також ілюстративний матеріал. Форма їх подачі обирається 

магістрантом. Доцільно тези доповіді і ілюстрації представити у 

вигляді слайдів або використовувати комп'ютерний супровід 

доповіді в режимі презентації, може додаватися автореферат 

роботи. Готуються відповіді на зауваження керівника і рецензента, 

якщо вони відзначені у відгуках. Магістерська робота з усіма 

підписами та відгуками здається секретареві ДЕК за 3 дні до 

встановленого терміну (дати) захисту. Доповідь повинна бути 

короткою і інформативною, повинна розкривати суть виконаної 
роботи, а її тривалість становити до 15 хв. 

 

3. Тематика магістерської роботи 

Тема магістерської роботи повинна:  

- відповідати профілю спеціальності студента; 

- бути спрямованою на розв'язок конкретної наукової або 

інженерної задачі; 
- бути актуальною. 
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Тематика магістерської роботи визначається науковими 

напрямками випускаючої кафедри.  

Під час виконання наукової роботи студент повинен 

використовувати сучасні технічні рішення і прийоми досліджень, 

добре володіти вітчизняною і міжнародною інформацією про 

досягнення науки і техніки в розроблювальній галузі. 
Тема магістерської роботи вибирається студентом відповідно до 

його схильностей і бажання. Вона може бути обрана із числа тем 

рекомендованих кафедрою. Крім того, студент може запропонувати 

свою тему. При виконанні роботи необхідно прагнути до 

дослідження нових технічних рішень, заснованих на ідеях і 
принципах, відповідних до сучасного стану і перспектив розвитку 

науки, техніки, культури. 

Керівник видає магістрантові завдання відповідно до теми 

магістерської роботи. У завданні вказують тему роботи, вихідні дані 
для її розробки, перелік питань і методик для проведення 

досліджень, обробки і представлення результатів досліджень. 

Визначають склад найбільш важливих теоретичних підходів, аналіз 
відомостей, що міститься в найбільш важливій вітчизняній і 
закордонній сучасній літературі. Визначають сутність очікуваних 

результатів. Пропонують загальну структуру роботи, графік її 
виконання, відзначають, перелік обов'язкового ілюстрованого 

матеріалу, прізвища консультантів з окремих розділів, терміни 

представлення на кафедру завершеної роботи для висновку про її 
допуск до захисту. 

Під час науково-дослідної практики магістрант збирає такі 
відомості та матеріали: 

- сутність найактуальніших проблем в галузі охорони праці, 
промислової, техногенної та пожежної безпек і існуючі шляхи 

їхнього вирішення; 

- існуючі шляхи вирішення зазначеної або подібної проблеми у 

світі; 
- економічна, екологічна, соціальна актуальність проблеми;  

- найбільш сучасні технічні рішення і технологічні прийоми у 

вирішенні зазначеної проблеми;  

- формування наукової новизни та завдань наукових досліджень;  

- формування наукової гіпотези;  
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- підбір методик, моделей для проведення наукових досліджень, 

обробки, систематизації і представлення отриманих результатів.  

Відповідно до обраної теми кафедра призначає керівника 

магістерської роботи. Тема і керівник магістерської роботи 

затверджується наказом ректора по університету.  

Керівник магістерської роботи зобов'язаний:  

- скласти і видати завдання на магістерську роботу;   

- надати студентові допомогу в розробці календарного графіка 

виконання магістерської роботи;   

- рекомендувати необхідну основну літературу, довідкові і 
архівні матеріали, типові проекти і інші матеріали з теми 

магістерської роботи;   

- проводити систематичні, передбачені планом-графіком бесіди з 
магістрантом, давати йому консультації, контролювати 

розрахункові і експериментальні результати; 

- скласти відгук про магістерську роботу. 

При відставанні готовності роботи від графіка випускаюча 

кафедра ухвалює стосовно автора роботи відповідні заходи, аж до 

недопуску магістранта до захисту.  

 

4. Зміст магістерської роботи 

Структура магістерської роботи: 

- титульний аркуш; 

- завдання;  

- зміст; 

- вступ; 

- розділи основної частини; 

- висновок; 

- література; 

- додатки; 

Титульний аркуш – бланк стандартного зразка (дод. А), 

заповнюється із зазначенням назви теми, шифру спеціальності. 
Назва теми повинна бути чіткою, короткою, однозначно відповідати 

предмету дослідження і змісту виконаної роботи.  

Завдання – бланк стандартного зразка, в якому вказують тему 

роботи, вихідні дані для наукової розробки, перелік розділів 

пояснювальної записки, перелік обов'язкового ілюстративного 
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матеріалу, прізвища консультантів з окремих розділів, календарний 

графік роботи над роботою і строк представлення її на кафедру. 

Зміст – перелік найменувань розділів із зазначенням сторінок у 

тексті і з використанням цифрової нумерації рубрик (частин 

тексту). 

Вступ містить загальну характеристику роботи, що включає в 

себе наступні елементи:   

- актуальність теми – коротке (1-2 стор.) виклад суті проблемної 
ситуації, границі між знанням і незнанням про предмет 

дослідження, необхідності й своєчасності розв'язку завдання 

відповідно до вимог практики;  

- мета і завдання дослідження – визначення мети і конкретних 

завдань, що сприяють досягненню мети;   

- предмет дослідження – визначається темою і заголовком 

магістерської роботи; 

- методи дослідження – використовуваний інструмент і 
математичний апарат;   

- наукова новизна – ті нові результати теоретичного характеру, 

які отримані в процесі досліджень; 

- практична цінність – нові результати прикладного характеру, 

які можуть бути використані на практиці; 
- результати (положення), що виносяться на захист, тобто ті нові 

й істотні результати, обговорення яких дозволяє оцінити значимість 

й якість виконаної наукової роботи; 

- обсяг і структура магістерської роботи. 

Основний зміст роботи. 

В основній частині (3-5 розділів) логічно і аргументовано 

розкривається тема магістерської роботи, з достатнім ступенем 

деталізації розглядаються методика і техніка досліджень, 

обговорюються і узагальнюються отримані результати. 

У загальному випадку ця частина повинна мати наступні 
складові. 

Аналітичний огляд – визначення сучасного стану і ступені 
розробленості обраної для дослідження теми, критична оцінка 

існуючих методів і засобів розв'язку. Огляд є базою для 

обґрунтування й викладу завдання як розвитку існуючих підходів 

або в оригінальній постановці, а також обґрунтуванням 

актуальності теми магістерської роботи і необхідності розв'язку 
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завдання. Відповідно до мети дослідження формулюються 

конкретні завдання.   

Наукова (теоретична) складова – містить у собі пропоновані 
методи і підходи до розв'язку завдання, виконану послідовність дій 

і отримані теоретичні і експериментальні результати.   

Науково-практична складова – містить у собі практичну 

реалізацію результатів, розробку програмного продукту, 

інформаційної системи (або оригінального фрагмента).   

Прикладна складова – повинна підтверджувати вірогідність 

отриманих результатів і ефективність їх використання, практичну 

значимість.   

Висновок – узагальнена підсумкова оцінка проробленої роботи і 
містить у собі: 

- загальну характеристику кола вирішених завдань; 

- основні результати (висновки) – 3-5 пунктів, представлені в 

логічній послідовності;   
- можливі напрямки і перспективи продовження роботи з 

дослідженої теми. 

 

5. Критерії оцінювання знань 

 

Остаточна оцінка за магістерську роботу виставляється за 

результатами її захисту перед членами ДЕК. Захист магістерської 
роботи оцінюється за національною шкалою та 100-бальною 

шкалою. 

Основними критеріями оцінки якості магістерської роботи на 

захисті є:  

1. Актуальність проблеми дослідження, її теоретична і практична 

значимість.  

2. Ступінь закінченості магістерської роботи. Відображення в 

тексті роботи результатів теоретичного і емпіричного досліджень.  

3. Відповідність структури і змісту магістерської роботи 

поставленим меті і завданням дослідження.  

4. Грамотність, логічна послідовність і систематичність викладу, 

збалансованість теоретичної і емпіричної частин тексту.  

5. Методична обґрунтованість емпіричного дослідження. 

Відповідність методик цілям дослідження, адекватність кількісного 

і якісного оцінювання, точність кількісних вимірів, 
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репрезентативність вибірки, використаний арсенал математичних 

методів.  

6. Якість захисту визначається за чіткістю, переконаністю, 

довершеністю усного виступу, знання своєї роботи і сучасного 

стану досліджуваної проблеми, аргументованість відповідей на 

запитання, використанням ілюстративного матеріалу (схем, діаграм, 

таблиць і ін.). 

Оцінка "відмінно" (90-100 балів) може бути виставлена лише у 

тому випадку, якщо достатня чіткість теоретичних і емпіричних 

компонентів дослідження; розв'язок проблеми обґрунтований 

повністю і ретельно, аналіз проблеми повний; усі частини 

дослідження взаємозалежні і співвіднесені із загальною науковою 

проблемою; рівень проведення емпіричного дослідження дуже 

високий (методики і рівень дослідження повністю відповідають 

цілям і завданням, кількісне і якісне оцінювання адекватне, вибірка 

репрезентативна); якість математичної обробки результатів дуже 

висока (розрахунки здійснені із застосуванням кореляційного, 

дисперсійного, факторного, кластерного й інших методів аналізу, 

використовуються адекватні критерії); якість оформлення 

магістерської роботи дуже висока (робота оформлена в повній 

відповідності із нормативами, або є не більш двох незначних 

відхилень); ясний, чіткий виклад змісту роботи при захисті, 
відсутність суперечливої інформації, демонстрація знання роботи і 
уміння відповідати на запитання (пояснювати виявлені факти 

мовою наукових понять). 

Оцінка "добре" (74-89 балів) виставляється, якщо достатня 

чіткість компонентів теоретичного характеру і недостатня – 

емпіричного; розв'язок проблеми обґрунтований, аналіз проблеми 

недостатньо повний; розв'язок завдань взаємозалежний, але зв'язок 

із загальною науковою проблемою недостатній; рівень проведення 

емпіричного дослідження високий (методики і рівень дослідження в 

достатньому ступені відповідають цілям і завданням, оцінювання не 

цілком точне, вибірка репрезентативна); якість математичної 
обробки результатів висока (розрахунки здійснені із застосуванням 

кореляційного, дисперсійного, факторного, кластерного й інших 

методів аналізу, використовуються адекватні критерії, але є окремі 
недоліки у використаних методах обробки); якість оформлення 

магістерської роботи висока (є не більш одного порушення 
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нормативів і двох відхилень); чіткий виклад змісту на захисті за 

надмірно короткого викладу висновків, відсутність суперечливої 
інформації, демонстрація знання роботи й уміння відповідати на 

запитання (пояснювати виявлені факти мовою наукових понять). 

Оцінка "задовільно" (60-73 балів) виставляється, якщо достатня 

чіткість компонентів емпіричного характеру і недостатня – 

теоретичного; розв'язок проблеми обґрунтований частково, 

відомості про проблему дослідження уривчасті; розв'язок завдань у 

цілому взаємозалежний, але частини дослідження відносно 

ізольовані; рівень проведення емпіричного дослідження середній 

(методики і рівень дослідження не повністю відповідають цілям і 
завданням, емпіричне дослідження проведене з порушенням 

окремих процедур, вибірка нерепрезентативна); якість 

математичної обробки результатів низька (математична обробка 

результатів спрощена, використовувані критерії не адекватні цілям і 
завданням); якість оформлення магістерської роботи середня (є не 

більш двох порушень нормативів); надмірно великий виклад змісту 

роботи, фрагментарна доповідь із дуже короткими або відсутніми 

висновками, плутанина в наукових поняттях, неповні відповіді на 

запитання. 

Оцінка "незадовільно" виставляється, якщо є чіткість лише 

окремих понять, інші поняття розпливчасті; розв'язок проблеми не 

обґрунтований; завдання дослідження не вирішене, зв'язок між 

окремими завданнями і частинами дослідження фрагментарна; 

рівень проведення емпіричного дослідження низький (методики і 
рівень дослідження не відповідають цілям і завданням, емпіричне 

дослідження відсутнє); математична обробка результатів 

примітивна або відсутня; надмірно великий (відсутній) виклад 

змісту роботи на захисті, фрагментарна доповідь, у якій відсутні 
висновки, плутанина в наукових поняттях, відсутність відповідей на 

запитання, демонстрація нерозуміння роботи  

Магістерська робота до захисту не допускається, якщо робота 

подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який 

подальший етап проходження з порушенням строків, установлених 

регламентом у завданні, написана на тему, яка своєчасно не була 

затверджена наказом по університету, виконана не самостійно, 

структура не відповідає вимогам, відсутня науковість дослідження 

або їхня доцільність сумнівна, недбало оформлена. 
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Позитивна оцінка Державної комісії прилюдного захисту 

дипломної роботи студентом є підставою для присвоєння йому 

кваліфікації наукового співробітника (галузь інженерної справи) й 

вручення диплому магістра державного зразка. 

Обговорення результатів захисту робіт відбувається на 

закритому засіданні ДЕК. При цьому оцінюється рівень 

магістерської роботи, враховується відгук наукового керівника, 

зовнішня рецензія, виступ студента і його відповіді на запитання 

членів ДЕК. Береться до уваги теоретичний рівень і практичне 

значення роботи, а також уміння студента доповісти її результати, 

проявити свої знання. Рішення про оцінку магістерської роботи 

ухвалює ДЕК більшістю голосів відкритим голосуванням. При 

рівності голосів вирішальним є голос голови ДЕК. 

Апеляції за виставленими оцінками не ухвалюються.  

Магістрант, що одержав незадовільну оцінку, має право на 

повторний захист у наступному році. Він відраховується з 
університету з академічною довідкою встановленого зразка. 

 

6. Вимоги до оформлення магістерської роботи 

 

6.1 Текстова частина   

Текст пояснювальної записки виконується на одній стороні 
аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм) друкованим 

способом. 

При цьому слід дотримуватися: текстовий редактор MS Word, 

міжрядковий інтервал – 1,5. Гарнітура Times New Roman, кегль 14. 

Поля: вгорі – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 3 см, зправа 1,5 см. Розмір 

абзацного відступу – п'ять знаків (15 мм). На сторінці суцільного 

тексту повинно бути не більше 35 рядків  

Друкарські помилки, графічні неточності, виявлені в процесі 
виконання документа, допускається акуратно виправляти 

підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою.  

Вступ і висновки не нумеруються, усі інші пункти мають 

нумерацію. Новий розділ бажано розпочинати з нової сторінки.  

Текст пояснювальної записки розділяють на розділи, 

підрозділи, пункти й підпункти.  

Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього 

документа, позначені арабськими цифрами і записані з абзацного  
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відступу. 

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і підрозділу, 

розділених крапкою.  

Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з одного або 

кількох пунктів. Нумерація пунктів повинна бути в межах 

підрозділу. Номер пункту повинен складатися з номера розділу, 

підрозділу й пункту.  

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки 

повинні точно і коротко відображати суть розділів, підрозділів. 

Заголовки слід виконувати прописними буквами, не 

підкреслюючи. У заголовках переноси слів не допускаються, 

наприкінці заголовка крапка не ставиться. Якщо заголовок 

складається із двох позицій, їх розділяють крапкою.  

У підлеглих заголовках не допускається повторення. 

Відстань між заголовком і текстом 3 інтервали. 

Відстань між заголовками розділу і підрозділу 2 інтервали. 

Нумерація сторінок наскрізна, першої сторінкою є титульний 

аркуш, але номер сторінки пишеться із другого аркуша, вступу. 

Якщо використовується специфічна термінологія, або особлива 

система скорочень слів або найменувань, то наприкінці текстового 

документа (перед списком літератури) повинен бути наведений 

перелік прийнятих термінів або скорочень із роз'ясненнями. Його 

включають до змісту.  

При необхідності застосування в тексті умовних позначок, 

зображень або знаків, не встановлених чинними стандартами, їх 

слід пояснювати в тексті або переліку позначень.  

 

6.2 Формули  

У формулах у якості символів слід застосовувати позначення, 

установлені відповідними державними стандартами. Розрахунки за 

формулами проводяться в основних одиницях виміру, формули 

записуються в такий спосіб: спочатку записується формула в 

літернім позначенні, після знака рівності замість кожної букви 

підставляється її чисельне значення в основній системі одиниць 

виміру; потім ставиться знак рівності й записується кінцевий 

результат з одиницею виміру. Пояснення символів і числових 

коефіцієнтів, що входять у формулу, якщо вони не пояснені раніше 
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в тексті, повинні бути наведені безпосередньо під формулою. 

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій 

послідовності, у якій символи наведені у формулі. Перший рядок 

пояснення повинен починатися зі слова «де» без двокрапки після 

нього.  

Формули, що випливають одна за іншої і не розділені текстом, 

розділяють комою.  

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки 

на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку 

наступного рядка повторюють.  

Формула нумерується, якщо далі по тексту вона буде 

затребувана. Формули, за винятком формул, що містяться в 

додатку, повинні нумеруватися наскрізною нумерацією 

арабськими цифрами, які записують на рівні формули праворуч у 

круглих дужках. Допускається нумерація в межах розділу. У цьому 

випадку номер формули складається з номера розділу й 

порядкового номера формули, розділених крапкою. Наприклад, 

формула (1.1).  

Формули, що містяться в додатках, повинні нумеруватися 

окремою нумерацією, арабською нумерацією в межах кожного 

додатку з додаванням перед кожною цифрою позначення додатка. 

Наприклад, формула (А.1).  

Відстань між формулою й текстом, а також між формулами 

повинна бути 10 мм.  

 

6.3 Ілюстрації і додатки   

Ілюстраційний матеріал може бути представлений у вигляді 
схем, графіків і т.п. Ілюстрації, поміщені в тексті й додатках 

пояснювальної записки, іменуються рисунками.  

Ілюстрації за винятком ілюстрацій додатків слід нумерувати 

арабськими цифрами в межах розділу, або наскрізною нумерацією. 

Ілюстрації за необхідності можуть мати назву і пояснювальні 
дані (підрисуночний текст).  

Усі рисунки формату більшого, від А4 виносяться в додатки. 

Додатку оформляють як продовження даного документа й 

розташовують наприкінці пояснювальної записки в порядку 

посилань на них у тексті. У тексті документа на всі додатки 

повинні бути дані посилання. Кожний додаток слід починати з 
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нового аркуша із зазначенням вгорі сторінки слова "Додаток" і 
його позначення. Додаток повинний мати заголовок, який 

записують посередині сторінки, симетрично щодо тексту із 
прописної букви. Рисунки і таблиці розташовані в додатку 

нумеруються в його межах, з додаванням перед цифрою 

позначення додатка.  

Додатки повинні мати загальну з рештою документа наскрізну 

нумерацію сторінок.  

 

6.4 Таблиці  

Таблиці застосовують для кращої наочності й зручності 
порівняння показників. 

Назва таблиці повинна відображати її зміст і бути лаконічної. 
Стовпець "№ порядковий номер" не виконується. При необхідності 
нумерації стовпців, номер пишеться прямо в рядку. Заголовки граф 

і рядків таблиці слід писати із прописної букви, а підзаголовки 

граф з рядкової букви, якщо вони склають одне значення із 
заголовком, або із прописної букви, якщо вони мають самостійне 

значення. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не 

ставлять. Заголовки й підзаголовки граф указують в однині.  
Розділяти заголовки й підзаголовки діагональними лініями 

забороняється. Відстань між рядками в заголовках таблиці можна 

зменшувати до одного інтервалу. Горизонтальні й вертикальні 
лінії, які розмежовують рядки таблиці, допускається не проводити, 

якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.  

Заголовки граф, як правило, записують паралельно до рядків 

таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне 

розташування заголовків граф.  

Таблицю залежно від її розміру поміщають під текстом, у якому 

вперше дане посилання на неї, або на наступній сторінці, а при 

необхідності, у додатку до документа. Допускається розміщати 

таблицю уздовж довгої сторони аркуша документа. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межу формату 

сторінки, її ділять на частини, розміщуючи одну частину під іншою 

або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють 

голівку й боковик. 

Усі таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати 

арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Допускається 
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нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку номер 

таблиці складається з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, розділеного крапкою.  

Якщо всі значення величин у таблиці мають однакову 

розмірність, то позначення одиниці фізичної величини вказують 

після заголовка таблиці.  
 

6.5 Список літератури   

У список літератури слід включати літературу, на яку є 

посилання в роботі. При цьому слід використовувати найновішу 

літературу. До складу літератури слід включати:  

1. Закони;  7. Навчальні посібники;  

2. Директивні матеріали;  8. Монографії;  
3. Інструкції;  9. Наукові статті;  
4. Нормативні документи;  10. Матеріали конференції;  
5. Довідкові матеріали;  11. Патенти;  

6. Підручники;  12. Інформацію з 
електронних баз даних.  

 

Список літератури розташовується наприкінці пояснювальної 
записки перед додатках, його включають у зміст. У список 

літератури включається література, на яку є посилання в тексті, і 
розташовується в порядку появи в тексті або за абеткою.  

При посиланні на джерело літератури порядковий номер 

джерела вказують у дужках […]. 
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ДОДАТОК А 

Форма титульного листа магістерської роботи 

 
 

________________________________________________________________________________ 

(повне найменування вищого навчального закладу)  

 

___________________________________________________________________________ 

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення)) 

 

___________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри ) 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до магістерської роботи 

________________________________________________________ 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

на тему___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Виконав: студент 

___курсу, групи______ 

      спеціальності 
______________________ 

(шифр і назва спеціальності) 

______________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник 

______________________ 
(прізвище та ініціали) 

Рецензент______________
(прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

Рівне - 20__ року 
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Форма відгуку на випускну кваліфікаційну роботу  

  

  

ВІДГУК 

керівника на випускну кваліфікаційну роботу (магістерську роботу) 

студента ________ курсу ___________________________________  

П.І.П. студента повністю  

ННІ будівництва та архітектури НУВГП, що навчається по 

спеціальності 8.17020201 "Охорона праці (за галузями)" 

на тему "__________ ___________________________ 

 _______________________________________"  

 

  

У відгуку повинно бути відзначено:  

1. Загальна характеристика роботи.  

2. Актуальність теми.  

3. Відповідність теми роботи її змісту, повнота розкриття 

теми.  

4. Ступінь вивчення студентом джерел і передового досвіду у 

відповідній сфері.  
5. Теоретичний рівень дослідження. Новизна і практичне 

значення висновків.  

6. Недоліки роботи.  

7. Рекомендації з подальшого використання результатів 

роботи: їх опублікування, впровадження в освітній процес і т.п. 

Загальний висновок.  

8. Оцінка за шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно".  

  

Керівник роботи __________________   _________ "___" ___201_ 
                                                                 П. І. П.                                   Підпис                  Дата 
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Форма рецензії на випускну кваліфікаційну роботу 

  

РЕЦЕНЗІЯ 

  

на випускну кваліфікаційну роботу студента_____ 

курсу_______  

_____________________________________________________  
П. І. П. студента повністю (у родовому відмінку)  

ННІ будівництва та архітктури НУВГП, що навчається за 

спеціальністю 8.17020201 "Охорона праці (за галузями)" на 

 тему "________________________________________________  

____________________________________________________"  

У рецензії слід відобразити:  

1. Загальну характеристику теми. Її актуальність і 
значення.  

2. Глибину розкриття теми.  

3. Характеристику аналізу літературних джерел, обсяг, 
новизну.  

4. Наукове і практичне значення висновків роботи, 

можливість використання на практиці.  
5. Якість, стиль, логіка пояснювальної записки.  

6. Якість оформлення роботи (у тому числі, бібліографії, 
рисунків, креслень, таблиць).  

7. Загальна оцінка магістерської роботи за шкалою: 

"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".  

  

Рецензент (посада, місце роботи,  

вчений ступінь, учене звання)_______ _____ "__" _____201_р.                                                                                   
Ф. І. П.            Підпис                    Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


