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Вступ 

Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на 
основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні уміння 
та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх 
застосування та продукування нових знань для вирішення 
проблемних професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен 
мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти 
методологією наукової творчості, сучасними інформаційними 
технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і 
використання наукової інформації, бути спроможним до творчої 
науково-дослідницької і науково-педагогічної роботи.  

Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе 
дві приблизно однакові за обсягом складові - освітню і науково-
дослідницьку. Зміст науково-дослідницької роботи магістра 
визначається індивідуальним планом. Одночасно призначається 
науковий керівник, котрий повинен мати науковий ступінь і (або) 
вчене звання і працювати в даному ВНЗ. Підготовка магістра 
завершується захистом магістерської роботи на засіданні Державної 
екзаменаційної комісії.  

 Магістерська робота - це самостійна випускна науково-
дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто 
готується з метою публічного захисту і отримання академічного 
ступеня магістра. Основне завдання її автора - продемонструвати 
рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести 
науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.  
Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, 
оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого - 
самостійним оригінальним науковим дослідженням студента.   
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1. Структура магістерської роботи 

Правильна та логічно побудована структура магістерської 
роботи  є запорукою успіху у розкритті теми. Процес уточнення 
структури складний і може тривати протягом усієї роботи над 
дослідженням. Проаналізований та систематизований матеріал 
викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і 
підрозділів. Кожен розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ 
окрему частину цього питання.  

Тема має бути розкрита без пропуску логічних прогалин, 
тому починаючи працювати над розділом, треба виокремити його 
основну ідею, а також тези кожного підрозділу. 

 Змістом магістерської роботи є дослідження спрямовані на 
вирішення науково-технічної проблеми, що розглядається. Шляхи 
вирішення проблеми розробляються на основі всебічного наукового 
аналізу, експериментальних досліджень, теоретичного 
обґрунтування та узагальнюються у практичних рекомендаціях та 
висновках із неодмінним відображення точки зору автора. 

 Магістерська робота повинна містити: 
- титульний аркуш, 
- завдання на магістерську роботу, 
- реферат укр. мова, 
- реферат англ. мова, 
- зміст, 
- перелік умовних скорочень (за необхідності), 
- вступ, 
- основну частину, 
- загальні висновки, 
- список використаних джерел, 
- додатки (за необхідності).  

Магістерська робота розпочинається титульним аркушем, де 
визначається офіційна назва закладу, кафедри, прізвище, ім’я та по 
батькові автора, тема наукової роботи, прізвище, ім’я та по батькові, 
науковий ступінь, вчене звання наукового керівника, вказівка про 
допуск роботи до захисту, дата захисту та отриману оцінку, місто та 
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рік написання роботи.  
Тема магістерської роботи (предмет дослідження) 

пов’язується з однією із актуальних проблем, що відповідає 
завданням та умінням, передбаченим освітньою програмою 
підготовки. Тематика щорічно переглядається та поновлюється. 
Магістранту надається право самостійно обрати тему магістерської 
роботи згідно з тематикою, що затверджена випусковою кафедрою. 
Крім того, магістерські роботи можуть виконуватися за тематикою, 
яку замовлятимуть державні та приватні установи і підприємства. 
Магістрант, за погодженням із керівником, може запропонувати 
свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування 
доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково- 
дослідницької роботи, місця роботи, можливостей отримання 
потрібної інформації на об’єкті дослідження). 

Завдання на магістерську роботу в цілому зумовлює зміст 
роботи і містить в основній частині такі розділи: 
- тема роботи; 
- короткий зміст графічної і текстової (ПЗ) частин роботи; 
- вихідні дані для здійснення дослідження; 
- відомості про консультантів; 
- календарний план підготовки роботи. 

Реферат. Стислий зміст роботи загальним обсягом не більше 
150 слів. А також відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, 
таблиць, додатків, кількість джерел за переліком посилань та 
перелік 5-15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими 
для розкриття суті роботи, які друкуються прописними літерами у 
називному відмінку в рядок, через коми. 

Анотація іноземною мовою наводиться на окремому листі 
ПЗ. 

Зміст подають на початку роботи. Він містить: вступ; 
заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є); висновки до розділів; 
загальні висновки; список використаних джерел; додатки (якщо 
вони є), із вказівкою номера сторінки, на якій розпочинається цей 
структурний елемент роботи. 

Перелік умовних позначень застосовується у разі 
використання маловідомих скорочень, специфічної термінології, 
позначень, тощо. Він подається у вигляді окремого списку, який 
розміщується після ЗМІСТУ, перед ВСТУПОМ. У разі 
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використання скорочень чи подібних позначень у роботі менше 3 
разів, то заносити їх до переліку умовних позначень не потрібно. У 
цьому випадку достатньо після першого використання такого 

позначення у роботі вказати на його повне значення 
(наприклад, Автотранспортне підприємство, далі - АТП). 

Вступ (не більше 5 сторінок) розкриває сутність наукової 
проблеми, її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, 
стан розробленості, обґрунтування необхідності проведення 
дослідження. 

У вступі магістрант повинен: 
- обґрунтувати актуальність обраної теми, її наукове та 
практичне значення, вибір предмету дослідження; 
- надати коротку характеристику відомих досліджень з обраної 
теми; 
- зазначити мету та завдання роботи; 
- визначити методи та способи вирішення поставлених завдань; 
- охарактеризувати новизну проведеного дослідження; 
- сформулювати положення, що виносяться на захист; 
- зазначити на яких наукових заходах (конференціях, семінарах, 
круглих столах висвітлено результати дослідження). 
- обґрунтувати структуру роботи. 

Актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми 
дослідження (формулюється доцільність роботи для розвитку 
відповідної галузі науки та техніки шляхом критичного аналізу та 
порівняння з відомими розв’язаннями проблеми). 

Обґрунтування актуальності обраної теми свідчить про 
вміння магістранта визначити назву теми із урахуванням її науково-
практичної значимості, своєчасності, показує наукову обізнаність 
магістранта, його наукову зрілість і професійну підготовленість. 

Правильна постановка й ґрунтовне формулювання 
аналізованих проблем мають важливе значення. Вони визначають 
стратегію дослідження, основні напрямки наукового пошуку, 
показують уміння магістранта відокремити головне від 
другорядного, оцінити вже відоме знання про проблему від 
виявлених фактів і положень. 

Визначення актуальності будь-якої теми не слід починати 
здалеку. Воно повинно бути ясним і коротким. 

При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження 
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необхідно зважати на те, що між ними і темою роботи є системні 
логічні зв’язки. 

Мета і завдання, які необхідно вирішити для досягнення 
поставленої мети. Після обґрунтування актуальності теми роботи 
викладається мета дослідження і формулюються його основні 
завдання. Як мета, так і завдання дослідження перераховуються 
тезово: виявити ..., сформулювати ..., визначити встановити 
розробити ... і т.д. 

Такі чіткі формулювання в остаточному підсумку знаходять 
висвітлення у висновках до розділів та загальних висновках. 

Мета пов’язана із темою дослідження, а також з його 
кінцевим результатом і шляхом досягнення. 

Методи дослідження, використані для досягнення 
поставленої в магістерській роботі мети. 

Науково-технічна новизна, (коротка анотація нових 
положень або технічних рішень, запропонованих автором особисто, 
із обов’язковою вказівкою на відмінність цих положень від вже 
відомих). 

Практичне значення одержаних результатів. Практична 
значимість дослідження може виражатися в різних формах, що 
визначається характером самої роботи. Магістрант вправі 
самостійно визначити форми оцінки практичної значимості 
використання отриманих результатів й обґрунтованих теоретичних 
положень. 

Апробація результатів дослідження (наводяться дані щодо 
участі автора в конференціях, семінарах та щодо публікацій). 

Апробація результатів магістерської роботи. 
Є обов’язковою умовою допуску роботи до захисту! 

Положення, що їх винесено на захист (коротка анотація 
нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з 
обов'язковою вказівкою на відмінність цих положень від вже 
відомих); 

Структура роботи (наприклад: “Логіка дослідження 
зумовила структуру магістерської роботи: вступ, ... розділи, загальні 
висновки, список використаних джерел із ... найменувань, ... 
додатків. Загальний обсяг ... сторінок”). 

Основна частина роботи складається з 4-5 розділів та 
підрозділів в залежності від специфіки обраної теми. 
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Магістрант повинен узгодити із науковим керівником план 
та структуру роботи, її основні завдання і порядок роботи. Науковий 
керівник здійснює контроль за виконанням магістрантом роботи за 
календарним планом наведеним у завданні. 

Кожний розділ починається із нової сторінки. Основному 
тексту кожного розділу може передувати передмова, з коротким 
описом обраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів 
дослідження. 

В основній частині магістрант повинен викласти: 
- огляд літератури за темою та формування на його основі 
завдань досліджень; 
- критичний аналіз основних відомих теоретичних положень, 
що визначають сутність обраної теми, предмету дослідження, 
ґрунтуючись на меті та завданнях магістерської роботи; 
- обґрунтування та формулювання особистої точку зору з 
розглянутої проблеми; 
- пропозиції що до можливих шляхів вирішення досліджуваної 
проблеми. 

У розділах необхідно стисло, логічно і аргументовано 
викладати зміст та результати дослідження, уникати загальних слів, 
бездоказових тверджень, тавтології. 

Кожен розділ наукової роботи повинен закінчуватися 
коротким узагальненням та висновками. 

Загальні висновки мають містити стисле викладення 
теоретичних і практичних результатів, отриманих автором 
магістерської роботи особисто в ході дослідження, а також 
обґрунтування перспектив проведення подальших досліджень у 
даній галузі. У загальних висновках викладаються найбільш важливі 
наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні 
містити чіткі шляхи із розв’язання досліджуваної проблеми, їх 
значення для науки і практики. Далі формулюють практичні 
рекомендації щодо впровадження здобутих результатів. 

Посилання на інших авторів, їх цитування, а також 
наведення загальновідомих істин у висновках не допускаються! 

Слід зазначити, що висновки у роботі є двох видів - 
висновки до розділів і загальні висновки. Висновки до розділів 
мають містити узагальнене викладення результатів дослідження, 
одержаних у відповідному розділі. 
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Магістерська робота повинна завершуватися списком 
використаних джерел, на які є посилання в тексті наукової роботи, 
та які використані при її підготовці та написанні. У списку 
використаних джерел слід вказати і власні праці магістранта, які 
відносяться до тематики дослідження. 

Додатки наводяться в кінці роботи після списку 
використаних джерел. Додатки мають включати допоміжний 
матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи магістра 
(таблиці, графіки, коди програм, глосарії, специфікації до 
складальних креслень, ілюстрації, рекомендації щодо 
впровадження) і наводяться тільки в разі необхідності, якщо ця 
інформація не може бути поміщена безпосередньо у тексті роботи. 
Вони позначаються не цифрами, а літерами: Додаток А, Додаток Б, 
Додаток В, Додаток Д у правому верхньому кутку. 

Доцільно у якості додатків підшити документи про 
впровадження результатів магістерської роботи та/або апробацію 
його результатів (ксерокопії програм конференцій, наукових 
семінарів, круглих столів тощо). 

Магістерська робота, що має прикладне значення, додатково 
до основного тексту може містити відомості та документи, що 
підтверджують практичне використання отриманих автором 
результатів, а робота, що має теоретичне значення, - рекомендації 
щодо використання наукових висновків. 
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2.    Вимоги до оформлення  

2.1. Оформлення пояснювальної записки  

 
Магістерська робота має об’єм 70-100 сторінок друкованого 

тексту. Робота друкується на одній стороні білого аркуша формату 
А4 (210 х 297 мм). Шрифт - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, поля - 
ліве - 25 мм, верхнє, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Абзац - 10 мм. 

Використовувати в тексті роботи будь-які кольори крім 
чорного не допускається. Для виділення в тексті ключової фрази або 
слова (крім назв структурних частин, заголовків розділі та 
підрозділів) слід користуватися курсивом, а не жирним шрифтом. 

Розділи нумеруються арабськими цифрами на окремій 
стрічці - 1, 2, З (слово Розділ друкується, крапка в кінці номера 
розділу та його назви не ставиться). Нижче (на наступній строчці) 
наводиться назва розділу. 

Підрозділи нумеруються двома арабськими цифрами, з яких 
перша означає номер розділу, друга - номер підрозділу у розділі, 
наприклад - 1.1. (слово Підрозділ не друкується, крапка в кінці 
номера підрозділу ставиться, а назви - ні) (додаток 2). 

Слова «ЗМІСТ», «ВСТУП», назви розділів, «ВИСНОВКИ 
ДО РОЗДІЛУ», «ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ», «СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкуються 
прописними літерами із напівжирним виділенням по центру аркуша. 

Назви підрозділів друкуються звичайним шрифтом із 
напівжирним виділенням з абзацного відступу та вирівнюванням по 
ширині. 

Між назвами структурних частин записки «ЗМІСТ», 
«ВСТУП», назви розділів, «ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ», 
«ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» та текстом, а також назвами розділів та 
підрозділів, назвами підрозділів та текстом повинен бути один 
додатковий інтервал (додаток 3). 

Між текстом та назвою таблиці, назвою таблиці та 
таблицею, таблицею та текстом, текстом та рисунком, рисунком та 
його назвою, назвою та текстом, повинен бути один додатковий 
інтервал. 

Нумерація сторінок пояснювальної записки проставляються 
у верхньому правому куті листка. 
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Для формул, довідкових даних та інших матеріалів, 
наприклад, експериментальних, необхідно давати посилання на 
джерела, із яких вони взяті. Наприклад: «... швидкість руху машини 
знаходиться в межах 1,5...2,5 м/с [3]»; цифра 3 в квадратних дужках 
означає, що даний текст взятий із літературного джерела під 
номером 3 у списку використаних джерел. 

Формули, рисунки і таблиці нумеруються в межах розділів. 
Дозволяється оформляти текст таблиці 12 шрифтом. 

Формули наводяться у редакторі формул курсивом по 
центру. Формули нумеруються в круглих дужках справа, перша 
цифра у назві формули означає номер розділу, наприклад - 1.3 
(третя формула першого розділу). 

Аналогічно нумеруються таблиці і рисунки. 
Між цифрами, якими нумеруються формули, таблиці та 

рисунки ставиться крапка. Після останньої цифри в номері рисунка 
та таблиці ставиться тире. 

Слово «Таблиця» і її номер вказують один раз зліва над 
першою частиною таблиці. Над іншими частинами пишуть 
«Продовження таблиці» із зазначенням номера. 

Слово «Рис.» і його номер зазначаються нижче рисунка, з 
абзацним відступом, потім у цьому ж рядку зазначається назву 
рисунку, вирівнювання по ширині, абзац 10 мм. 

Слова «Таблиця», «Рис.» та їх назву набирають звичайним 
шрифтом. 

В кінці назви таблиці та рисунка крапка не ставиться. 
Таблиці та рисунки наводяться зразу після їх першого 

згадування, або з початку наступної сторінки. В тексті посилаючись 
на таблицю та рисунок застосовують скорочення «табл.» та «рис.», а 
не «таблиця» і «рисунок». 

Не рекомендується в основному тексті наводити таблиці 
розміром більше одного аркуша. Але, якщо текст таблиці необхідно 
перенести на наступний аркуш, то колонки таблиці на першому і 
наступному аркушах слід пронумерувати. 

Список використаних літературних джерел (від 30 до 80 
посилань) оформляється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, але в нього 
включаються тільки ті джерела на які є посилання в тексті). 

Додатки нумерують арабськими буквами (А, Б). Назви 
таблиць і рисунків в межах додатків нумерується з використанням 
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номера додатка (наприклад «Таблиця А.5», «Рис. В.4»). 
 
2.2. Оформлення наочної частини (листи, слайди) 

Для захисту магістерської роботи, магістранту, після її 
підписання керівником, потрібно отримати на неї рецензію від 
визначеного кафедрою рецензента. 

На захист магістрант представляє: направлення деканату з 
відгуком наукового керівника, зшиту магістерську роботу із 
завданням на її виконання, рецензію, роздатковий ілюстративний 
або графічний ілюстративний матеріали. 

У випадку представлення наочної частини у вигляді слайдів 
готується для кожного члена державної екзаменаційної комісії 
роздатковий ілюстративний матеріал (зшиті в папку формати А4) і 
паралельно демонструється через проектор. За змістом роздатковий 
та графічний ілюстративний матеріали повинні практично 
співпадати, з можливим більш широкими коментарями в 
роздатковому ілюстративному матеріалі. 

У випадку представлення графічного ілюстративного 
матеріалу на листах формату А1 він вивішується на стендах перед 
комісією для захисту. 

При захисті із роздатковим ілюстративним матеріалом 
рекомендується готувати наступні слайди: 
- назва роботи, її виконавець та керівник (1 лист); 
 
мета та завдання роботи (1 лист); 
- 2-3 листи із відображенням результатів аналізу відомих 
досліджень; 
- 3-4 листи, які характеризують отримані автором результати 
проведеного теоретичного дослідження; 
- 3-4 листи, які характеризують експериментальні дослідження 
(при наявності); 
- 3-4 листи, які характеризують практичні рекомендації автора з 
вирішення досліджуваної проблеми; загальні висновки. 

Доповідь складає до 10 хв., і будується у такій 
послідовності: 
- вступна частина (актуальність теми дослідження, мета та 
завдання); 
- коротка інформація по розділах дослідження з наголосом на 
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пропозиціях автора щодо вирішення досліджуваної проблеми; 
- практичні рекомендації автора з вирішення досліджуваної 
проблеми; 
результати апробації автором своїх досліджень; 
- загальні висновки по роботі (зачитуються на вимогу членів 
ДЕК). 
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3. Вимоги до оформлення списку літературних джерел 

Приклади оформлення списку літератури 

згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання» з урахуванням правок 

(код УКНД 01.140.40) 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги 
 

Один 

автор 

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринко-
вої трансформації : монографія. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Два 

автора 

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управ-
ління персоналом : навч. посіб. Київ, 2005. 
308с. 

Три 

автора 

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. 
Л. Підприємництво у сільській місцевості : 
довідник. Житомир, 2013. 321 с. 

Чотири автори 

Методика нормування ресурсів для 
виробництва продукції рослинництва / 
Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов 
І. В., Нечипорук А. А.Київ : 
Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с. 
Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. 
Київ : ДІА, 2013. 172 с. 

П’ять і більше 

авторів 

1. Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. 
Житомир, 2003. 174 с. 
2.Методи підвищення природної 
рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. 
та ін. ; за ред.М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 
124 с. 

Колективний 

автор 

Органічне виробництво і продовольча безпека : 
зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 
Житомир : Полісся, 2015. 648 с. 

Багатотомне 

видання 

1.Генетика і селекція в Україні на межі 
тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. В. В. Моргун. Київ 
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: Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 
2.Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. 
Вып. 1.Суктории (Ciliophora, Suctorea) / И. В. 
Довгаль. Киев: Наукова думка, 2013. 271 с 

За редакцією 

Доклінічні дослідження ветеринарних 
лікарських засобів / за ред. І. Я. Коцюмбаса. 
Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с. 

Автор і 

перекладач 

Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / 
пер. с англ. В. Б. Боброва. Москва, 1996. 698 с. 

Розділ книги 

Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в 
аграрній сфері виробництва. Основи аграрного 

підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ, 
2000. С. 5–15. 

Тези доповідей, 

матеріали 

конференцій 

Розвиток сільськогосподарського 
підприємництва на кооперативних засадах. 
Кооперативні читання:2013 рік : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф., 4–6 квіт. 2013 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91. 

Статті з 

продовжуючих та 

періодичних 

видань 

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети 
інноваційного розвитку підприємництва в 
аграрній сфері. Вісник Київського націо-

нального університету ім.Т. Шевченка. Сер. 

Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34. 

Електронні 

ресурси 

Книги 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток 
органічного виробництва та ринку органічної 
продукції в Україні. Ефективна економіка. 
2013. № 10. URL: 
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna 
ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 
12.10.2017). 

Сторінки з веб-сайтів  
Що таке органічні продукти і чим вони кращі 
за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: 
http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 
12.10.2017) 

 

Законодавчі і Конституція України : станом на 1 верес. 
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нормативні 

документи 

(інструкції, накази) 

2016 р. /Верховна Рада України. Харків : 
Право, 2016. 82 с. 

Стандарти 

ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління 
якістю. [Чинний від 2001-06-27]. Київ, 
2001. 24 с.  

Патенти 

Спосіб лікування синдрому дефіциту 
уваги та гіперактивності у дітей: пат. 
76509 Україна. № 2004042416; заявл. 
01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 
(кн. 1). 120 с. 

Авторські свідоцтва 

А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. 
Стенка рулонного пресс-подборщика / В. Б. 
Ковалев, В. Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл. 
22.01.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. № 31. 

Дисертації, 

 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел 
надходження 
радіонуклідів до організму мешканців 
сільських територій Полісся України : дис. 
… д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Житомир. нац. 
агроекол. ун-т. Житомир, 2011. 392 с. 
 

Автореферати 

дисертацій 

Бондар О. Г. Земля як об'єкт права 
власності за земельним законодавством 
України : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 

 

 

 

 

 

4. Порядок представлення магістерської роботи на кафедру 
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Робота (з підписами, відзивом керівника, рецензією, звітом про 
проходження перевірки програмою «Unplag» ) подається 
на випускаючу кафедру, реєструється старшим лаборантом 
і  підписується завідуючим кафедри з поміткою “До захисту 
допущено”. 

Робота подається у двох примірниках: перший - у твердій або 
термо- палітурці (пружинне оправлення забороняється!); другий – 
на електронному носії (одним суцільним файлом). Електронна 
версія роботи магістра має бути ідентичною паперовій. 

  
5. Система оцінювання магістерської роботи 
  
спирається на такі параметри: 

- глибина аналізу спеціальної літератури, у тому числі й 
використання новітніх праць як вітчизняних, так і зарубіжних 
фахівців, 
- актуальність і перспективність теми дослідження, 
- ступінь наукової новизни, 
- методика дослідження, 
- достовірність і верифікованість висновків, 
- логіка викладення матеріалу, 
- стиль, мова і орфографія викладення матеріалу. 

Всі ці моменти спеціально наголошуються в рецензії, яку має 
давати спеціаліст у даній галузі наукового знання, призначений 
кафедрою. 
 

 

 

 

 

 

Рекомендована література 
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