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1.  ВСТУП 

Магістерська робота здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня за  освітньо-професійною програмою 

«Міське будівництво і господарство» спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» підсумовує фахову підготовку 

випускника, показує його здатність до наукової роботи, самостійно 

приймати рішення та їх відстоювати. Магістерська робота містить 

системний виклад проведених здобувачем теоретичних і (або) 

експериментальних досліджень, результатів цих досліджень, аналіз 

проблемних питань обраної теми, а також модельних ситуацій. 

Магістерська робота має бути орієнтована на один із 

перспективних напрямів наукових досліджень, що проводяться на 

кафедрі міського будівництва і господарства Національного 

університету водного господарства та природокористування: 

1. Міське господарство; 

2. Конструювання будівель і споруд; 

3. Транспортні системи населених пунктів; 

4. Реконструкція міської забудови; 

5. Інженерне забезпечення населених пунктів. 

До магістерської роботи здобувачі повинні готуватися 

заздалегідь, ще на молодших курсах, беручи участь у науково-

технічних конференціях, олімпіадах, наукових гуртках тощо.  
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2.  МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

Мета випускової роботи магістра – виявити і поглибити науково-

теоретичний рівень підготовки випускника, його вміння вирішувати 

містобудівельні проблеми, ставити наукові задачі та їх вирішувати.  

Завдання випускової роботи магістра полягає у проведенні 

теоретичного і (або) експериментального дослідження 

містобудівної проблеми, задачі чи ситуації, з метою їх реалізації на 

практичних прикладах або задачах, пов’язаних з міським 

будівництвом і господарством. Завдання повинні бути не занадто 

складними і мати практичну цінність. 

Дослідження повинні включати: 

 літературний огляд; 

 аналіз та узагальнення інформації, яка стосується поставленої 

проблеми або задачі; визначають об’єкт і предмет дослідження; 

 визначення актуальності, наукової новизни та практичної 

цінності дослідження за обраною темою; 

 проведення експериментальних досліджень відповідно до 

поставленої мети; в окремих випадках це можуть бути числові 

експерименти, або змодельовані ситуації, соціологічні та 

урбаністичні дослідження (якості та комфортності міського 

середовища), дослідження мобільності міського населення; 

 результати експериментальних досліджень, числових 

експериментів або змодельованих ситуацій; за необхідності 

можна використовувати або доповнювати свої дані 

експериментальними даними інших дослідників; 

 вирішення поставлених задач або проблем за допомогою 

власних методик, чи вдосконалення вже існуючих, а також 

використання сучасних математичних методів, інформаційних 

систем та прикладних програм;  

 сформульовані висновки. 

 

3. ПІДГОТОВКА ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

3.1. Організаційні моменти підготовки роботи 

Вибір теми. До вибору теми магістерської роботи здобувач 

підходить, маючи досвід попередньої науково-дослідної роботи, 
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написання курсових робіт на молодших курсах, підготовки звітів за 

навчальну та виробничу практики, участі в науково-практичних 

конференціях. Зазвичай, тему визначають з урахуванням фактичних 

даних, зібраних здобувачем за час навчання на молодших курсах. 

Уточнюють її та остаточно визначаються під час науково-дослідної 

практики. Теми магістерських робіт затверджують наказом ректора 

університету за поданням і попереднього розгляду їх на засіданні 

кафедри, яке проводять після захисту звітів із науково-дослідної 

практики. Тема роботи обов’язково повинна бути пов’язана з 

містобудівними задачами. Допускається виконувати комплексні 

магістерські роботи. При цьому слід чітко сформулювати 

проблематику роботи і завдання для кожного виконавця (об’єкт 

дослідження може бути однаковим, але при цьому предмет 

дослідження обов’язково повинен бути різним). Однакові розділи 

комплексних робіт у різних здобувачів не допускаються, а тому 

структуру таких робіт необхідно планувати заздалегідь.  

Керівництво роботою. Здобувачі попередньо пишуть заяви на 

ім’я завідувача кафедри із проханням призначити їм керівників. 

Після розгляду заяв, керівників магістерських робіт остаточно 

призначає кафедра з викладачів, які мають вчені ступені та звання 

і спеціалізуються на вивченні наукових проблем. 

Місце роботи. Під час виконання робіт здобувачі працюють у 

навчальних кабінетах кафедри та комп'ютерному класі або в  

лабораторії кафедри міського будівництва і господарства, в 

науковій бібліотеці університету та в інших бібліотеках. 

Визначення завдання і плану роботи. Після затвердження 

теми на кафедрі науковий керівник визначає генеральний 

напрямок роботи, рекомендує літературу, оцінює наявність та 

якість фактичного матеріалу. Керівник складає завдання, в якому 

встановлюються терміни виконання розділів, визначає ті 

організації, матеріали яких доведеться використовувати, а також 

обсяг роботи, консультантів тощо. 

Послідовність підготовки магістерських робіт: 

а) опрацювання літературних та інтернет-джерел; 

б) розроблення та узгодження із керівником методики 

досліджень; 

в) проведення експериментальних досліджень, математичного 

моделювання;  
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г) опрацювання інформації та її обробка за допомогою сучасних 

комп’ютерних програм; 

д) написання попереднього тексту магістерської роботи;  

е) узгодження кінцевого варіанту тексту із науковим 

керівником; 

є) підготовка креслень та презентаційного матеріалу; 

ж) узгодження окремих розділів роботи із консультантами, 

отримання відгуку керівника, рецензії рецензента та 

протоколу перевірки магістерської роботи на плагіат. 

 

У вступній частині роботи: 

 окреслюють актуальність проблеми, рівень її вивченості, мету і 

завдання роботи;  

 визначають об’єкт і предмет дослідження; 

 стисло характеризують специфіку методів і методик, задіяних до 

дослідницького процесу; 

 формулюють наукову новизну та наукові положення, що 

виносяться на захист; 

 зазначають джерела інформації, використані автором у процесі 

досліджень. Обов’язково висвітлюють внесок автора у практичне 

вирішення досліджуваних проблем. 

Підготовка ілюстративного матеріалу. Ілюстрування доповіді 

плакатами, таблицями, графіками, макетами та іншими додатками є 

обов’язковим. На плакатах чи слайдах презентації розміщують 

графіки, діаграми, профілі, базові формули. Таблиці повинні бути 

лаконічними, містити тільки дані, необхідні для підтвердження суті 

та висновків доповіді. Можливим / бажаним є використання 

візуалізації результатів та/або предмету дослідження (відео або 

фото презентації). 
  

3.2. Захист роботи 

Магістерські роботи захищають на засіданнях Екзаменаційної 

комісії (ЕК). Склад ЕК формують із висококваліфікованих фахівців 

та провідних викладачів кафедри. Захист магістерської роботи є 

відкритим. 

Допуск до захисту здійснюють на засіданні кафедри за кілька 

днів до початку роботи ЕК. Рішення приймають голосуванням на 
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підставі матеріалів перевірок виконання магістерських робіт, 

відгуку керівника роботи, результатів навчання та перевірки роботи 

на плагіат. Виконану роботу разом із демонстраційним матеріалом 

здобувач подає рецензенту не пізніше трьох днів до захисту.  

До початку захисту магістерської роботи здобувач подає 

секретарю ЕК: 

1) примірник магістерської роботи з усіма підписами на 

титульному аркуші, завданні і листах креслень; 

2) письмовий відгук керівника про роботу магістранта над 

магістерською роботою; 

3) рецензію рецензента, яка має містити стислу характеристику 

роботи, її позитивних сторін та основні недоліки, оцінку якості 

виконання пояснювальної і графічної частин та загальну оцінку 

роботи (у 100 бальній шкалі); якщо робота виконувалась на 

замовлення, додається відгук замовника; 

4) ілюстраційні матеріали до магістерської роботи (листи креслень, 

слайди, макети тощо); 

5) протокол перевірки магістерської роботи на плагіат, підписаний 

автором роботи та керівником; при перевищенні процентів 

плагіату необхідно додатково подавати витяг з протоколу 

засідання кафедри, у якому має бути вказано про допуск даної 

роботи до захисту; 

6) витяги з протоколів науково-технічних конференцій, в яких 

приймав брав участь здобувач і, які відповідають темі 

магістерської роботи. 

Захист роботи. Захист магістерської роботи – відповідальний 

етап становлення молодого фахівця. Здобувач захищає перед ЕК 

свою роботу, свої погляди та ідеї. Графік і черговість захисту 

магістерських робіт розробляють на кафедрі міського будівництва і 

господарства до початку роботи ЕК. 

Захист роботи може відбуватися за розробленою презентацією 

(15-25 слайдів у середовищі Power Point) із застосуванням 

мультимедійного обладнання. У цьому випадку графічний матеріал 

роздрукований на форматі А3 і скріплений в альбом передається 

членам ЕК до захисту. Графічний матеріал повинен бути 

підписаний здобувачем, керівником, консультантами відповідних  

розділів і рецензентом. Також допускається захист роботи за 

графічним матеріалом представленим на роздрукованих листах.  
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Порядок захисту: 

1) представлення секретарем ЕК здобувача та поданих документів; 

2) доповідь здобувача, в якій необхідно висвітити базові положення 

роботи та основні висновки; 

3) відповіді на запитання членів ЕК; 

4) представлення відгуку керівника; 

5) представлення відгуку рецензента; 

6) відповіді здобувача на зауваження рецензента; 

7) відповіді здобувача на запитання членів ЕК та всіх присутніх; 

8) заключне слово здобувача; 

9) обговорення роботи і захисту її здобувачем; 

10) оцінювання роботи та оголошення рішення і оцінки ЕК. 

Доповідь повинна бути структурованою та ретельно 

продуманою. У виступі необхідно подати актуальність теми, мету 

роботи, об’єкт і предмет дослідження, використані методи 

дослідження, отримані результати, висновки та пропозиції. Текст 

доповіді готують, однак доповідати слід не дивлячись у записи. У 

доповіді необхідно уникати загальних тверджень, детальної 

характеристики природних умов району досліджень. Відповіді на 

запитання повинні бути конкретними, чіткими, без повторення того, 

про що говорилося в доповіді. Під час виступу необхідно 

використовувати плакати (схеми), технічні креслення, слайди 

презентації та інші засоби подання інформації. Регламент виступу – 

до 10 хвилин.  

Здобувач дає відповіді на зауваження рецензента, членів ЕК та 

всіх бажаючих, що присутні на захисті, і пояснює конкретніше ті 

положення, які зацікавили комісію, але були недостатньо висвітлені 

у доповіді.  

Рішення ЕК щодо присвоєння здобувачу кваліфікації магістра 

ухвалюють на закритому обговоренні за результатами аналізу 

магістерської роботи та її захисту простою більшістю голосів. При 

однаковій кількості голосів перевагу має те рішення, за яке 

проголосував голова ЕК. Під час оцінювання роботи комісія 

враховує якість роботи (тексту та графічних додатків), характер 

виступу здобувача, його відповіді на запитання та критичні 

зауваження. Щодо цього враховують думку наукового керівника та 

оцінку роботи рецензентом. Окремі роботи можуть бути 
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рекомендовані на конкурс, до опублікування тощо, а магістрант до 

продовження навчання в аспірантурі. 

За недостатнього рівня виконання магістерської роботи ЕК може 

рекомендувати роботу на доопрацювання і подання її до повторного 

захисту на наступний рік. За умови встановлення плагіату 

повторний захист кваліфікаційної роботи не допускається. 

3.3. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ РОБОТИ 

3.3.1. Завдання на магістерську роботу 

Завдання на виконання магістерської роботи видають на бланку 

встановленої форми. Він містить: дані про здобувача (прізвище, 

ім'я, по батькові); тему магістерської роботи; терміни подання 

закінченої роботи; вихідні дані до роботи разом з трьома додатками: 

ситуаційною та функціональною схемами, топографічною 

підосновою ділянки; зміст пояснювальної записки; перелік 

графічної частини роботи; інформацію щодо консультантів роботи, 

дату видачі завдання та календарний план виконання. Завдання 

підписують здобувач, науковий керівник роботи і затверджує 
завідувач кафедри (додаток А).  

3.3.2. Титульний аркуш 

Титульний аркуш оформляють за зразком (додаток Б). На ньому 

зазначають: міністерство, вищий навчальний заклад, факультет і 

кафедру, на якій захищається здобувач; тему роботи; прізвище, ім'я, 

по батькові здобувача, навчальну групу; прізвище, ім'я, по батькові 

наукового керівника, його посаду і наукову ступінь; місто і рік 
захисту роботи. 

3.3.3. Зміст 

Зміст подають на початку магістерської  роботи. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок вступу, усіх розділів, 

підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовок), 

висновків, бібліографічного списку і додатків. 

Назви розділів у змісті повинні точно відповідати назвам заголовків 

у тексті. Вступ, перелік умовних скорочень, висновки, 

бібліографічний список, додатки не є окремими розділами, у змісті 
їх зазначають, однак не нумерують.  
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3.3.4. Перелік умовних позначень, символів, одиниць 

вимірювання, скорочень і термінів 

Такий перелік подають за необхідності. Якщо в магістерській 

роботі вжито специфічну термінологію, а також використано 

маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то 

їхній перелік необхідно подати в роботі як окремий список, який 

розміщують перед вступом. Перелік друкують двома колонками, в 

яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, а справа – 

їхнє детальне тлумачення. Якщо в магістерській роботі спеціальні 

терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше 

повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їхню 

розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні в дужках.  

3.3.5. Вступ 

У вступі (обсягом не більше 5-ти сторінок) зазначають 

актуальність, мету, основні завдання, поставлені і вирішені 

автором, їхню наукову і практичну вагомість, а також застосування 

отриманих результатів. Для цього наводять можливі шляхи їх 

впровадження і для одного із них обґрунтовують прийняте 

інженерне рішення та структуру, на прикладі якої воно буде 

реалізовано у роботі. 

Актуальність теми. Аналізують стан поставленої проблеми у 

контексті розвитку містобудівної науки, зазначають необхідність 

виконання подальших досліджень. Висвітлюють сутність проблеми 

та важливість її вирішення. Важливо оцінити основні напрями 

розвитку наукової думки, як в Україні, так і в світі з обраної 

тематики і віднайти проблемні аспекти. 

Мета наукового дослідження формується на основі 

актуальності теми. Нею може бути розв'язання теоретичної, 

методичної чи прикладної задачі. Серед прикладних задач, які 

вирішують у магістерській роботі, важливою є розробка 

рекомендацій для оптимізації стану досліджуваного об'єкта на 

основі всебічного вивчення цього об'єкта, процесу чи явища, їхньої 

структури, взаємозв'язків. Завдання формулюють з урахуванням 

мети роботи, специфіки функціонування об'єкта, задач, які вирішує 

автор. 
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Новизна досліджень в широкому розумінні відноситься до того, 

що відрізняє результат даної роботи від результатів інших авторів. 

Новизною може бути як вирішення відомих задач новими 

методами, так і постановка і розв’язок нових задач за загально 

прийнятими методиками. Такі задачі попередні дослідники могли 

розглядати частково, або з певних причин взагалі не розглядати.  

Практична значимість роботи повинна підкреслювати 

правильність поставлених завдань, вказувати на їх важливість та 

необхідність вирішення для практичного застосування в міському 

будівництві або господарстві. 

Обов'язковим елементом вступу є перелік використаних методів 
дослідження для досягнення поставленої у роботі мети.  

3.3.6. Розділи основної частини роботи.  

Основна частина роботи налічує розділи, підрозділи, пункти, 

підпункти. Кожен розділ розпочинають з нової сторінки. Розділи 

магістерської роботи поділяють на дві частини: науково-дослідну та 

інженерно- (розрахункову, технологічну, планувальну) частини 

(варіантну).  

У розділах науково-дослідної частини (40..50 % роботи) 

наводять: огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 

загальну методику та основні методи досліджень; регіональні 

характеристики об’єкта досліджень; основні результати досліджень, 

розробку рекомендацій тощо. Вона складається із 2-х чи 3-х 

розділів, які наводять зразу після вступу. 

Перший розділ – аналітичний огляд: наводять огляд літератури 

за темою магістерської роботи; акцентують увагу на невирішених 

проблемах і задачах; визначають напрямки досліджень. 

Другий розділ – характеристика об’єкта і методів 

досліджень. Тут наводять: природно-кліматичні характеристики 

регіону; умови та основні показники будівництва і експлуатації 

об’єкта; методи експериментальних досліджень, чисельного 

експерименту і (або) математичного моделювання; методи обробки 

експериментальних даних та оцінки достовірності отриманих 

результатів. 

Третій розділ – результати теоретичних і 

експериментальних досліджень. Він містить: отримані 

магістрантом результати власних досліджень і, якщо це доцільно, 
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інших авторів; висновки і пропозиції щодо застосування отриманих 

результатів.  

В інженерно-розрахунковій (-технологічній, -планувальній) 

частині роботи (варіантній) наводять інженерні розрахунки, 

технічні і технологічні пропозиції, проектні рішення. Вони 

базуються на результатах досліджень магістранта або включають їх 

окремі елементи. В цих розділах магістрант показує своє вміння 

реалізовувати результати наукових досліджень в інженерних 

проектах. Кількість і наповнення розділів може бути різним і 

залежить від вибраної теми і напряму досліджень. Наприклад, якщо 

магістерська робота пов’язана з конструюванням будівель і споруд, 

то вона може включати розділи: 

- архітектурно-будівельний (основні відомості по генплану 

будівельного майданчика, об’ємно-планувальні рішення 

об’єкта, світло- та теплотехнічні розрахунки тощо); 

- конструктивно-розрахунковий (детальні розрахунки основної 

конструкції будівлі чи споруди або їх комплексу); 

- з основ і фундаментів (розрахунки та конструювання 

фундаментів будівель і споруд, розрахунок укосів схилів або 

діагностика та обстеження існуючих фундаментів). 

Для магістерських робіт з інших напрямів (с. 3) можуть бути 

рекомендовані такі розділи: 

- функціонально-планувальний (планувальна структура міста чи 

його району, вулично-дорожня мережа, розташування 

громадських об’єктів тощо); 

- ландшафтно-архітектурний (розташування об’єктів зеленого 

господарства, малих архітектурних форм, освітлення, 

благоустрій прибудинкових територій). 

- з організації транспортного та пішохідного рухів 

(транспортні і пішохідні потоки, розташування зупинок і 

пішохідних переходів, організація дорожнього руху); 

- прогнозно-розрахунковий (прогнозні розрахунки з визначення 

розрахункових витрат води, газу, тепла тощо; гідравлічні та 

техніко-економічні розрахунки міських інженерних мереж, 

оптимізація їх схем); 

- структурно-функціональний (визначення структури і функцій 

підрозділів міського господарства, моделі його управління); 
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- оптимізаційно-розрахунковий (розрахунки вартості послуг 

міського господарства, вдосконалення господарчих 

механізмів, обґрунтування доцільності впровадження нових 

методів і технологій управління, сучасної техніки тощо); 

- ландшафтно-архітектурний (благоустрій територій, 

розташування об’єктів міського господарства, малих 

архітектурних форм, освітлення тощо). 

Назви, обсяг і структура цих розділів може змінюватись залежно 

від тематики досліджень. Однак, в них магістрант показує свої 

знання і вміння не тільки застосування наукових результатів, але й 

інженерного проектування. 

Магістранти, як майбутні організатори виробництва, обов’язково 

виконують такі прикінцеві розділи: 

- охорона праці (питання пов’язані з охороною праці та 

пожежною безпекою); 

- ефективність проектного рішення (інвестиційно-

кошторисні розрахунки, техніко-економічні показники). 

 

3.3.7. Висновки 

У висновках у логічній послідовності подають основні підсумки 

виконаного автором дослідження, які є водночас предметом захисту 

його роботи. У них зазначають те нове, що вніс автор у вирішення 

поставлених завдань порівняно з попередніми дослідженнями, їхнє 

теоретичне і практичне значення. Висновки, зазвичай, роблять зі 

всіх розділів роботи, вони повинні бути лаконічними: "В результаті 
проведених досліджень встановлено..." і містити 3-7 пунктів. 

 

4. ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 

4.1. Оформлення тексту 

Оформлення магістерських робіт є важливим етапом самостійної 

творчості здобувача. Змістовну роботу необхідно написати 

грамотно, з дотриманням загальноприйнятих норм умовних 

скорочень, шрифтів, картографічних і бібліографічних вимог тощо. 

Для оформлення роботи потрібно буде чимало часу, отож його 

необхідно передбачити в календарному плані підготовки 

магістерської роботи. 
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Текст роботи необхідно написати у безособовій формі 

(наприклад, «в роботі проаналізовано, розраховано... і т.д.). При 

викладі результатів спостережень чи експериментів дієслова 

вживають у минулому часі. У тексті можна зазначити: „проведено 

експериментальні дослідження...» і т.д. з метою акцентування на 

навчальне і пізнавальне значення цих видів робіт для здобувача. Не 

бажано вживати слова-штампи, канцеляризми: «як відомо...», 

«тепер зупинимося...», «тепер стає зрозумілим...», «цілий ряд...», 

«детально розглянувши, ми...» і т.д. Географічні назви повинні 

відповідати сучасному адміністративно-територіальному поділу і 

назвам у найновіших атласах України та світу. Необхідно 

утримуватися від застосування іноземних слів у випадках наявності 

їхніх українських еквівалентів. Магістерську роботу друкують за 

допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу 

формату А4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових інтервали (до 

тридцяти рядків на сторінці) шрифтом Times New Romans розміром 

14. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору середньої 

жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності можна 

виправляти підчищенням або зафарбовуванням коректором і 

нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту 

(фрагменти рисунка) машинописним способом. Текст магістерської 

роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 

не менше 25 мм; праве – не менше 10 мм; верхнє – не менше 20 мм; 

нижнє – не менше 20 мм. Пояснювальну записку оформляють за 

допомогою комп'ютерних технологій. Текст основної частини 

магістерської роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, 

підпункти. Заголовки структурних частин дипломної роботи 

«ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично 

до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці 

заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або 

більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в 

розрядку і в підбір до тексту. Наприкінці заголовка, надрукованого 

в підбір до тексту, ставлять крапку. За нею друкують текст.  
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Кожен розділ друкують з нової сторінки. Назву розділу 

розташовують на цій же сторінці зверху симетрично до тексту. 

Переноси у назві неприпустимі. Підрозділи нумерують арабськими 

цифрами з крапкою.  

4.2. Нумерація 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими 

цифрами.  

Розділи роботи нумерують у межах викладення суті і позначають 

арабськими цифрами без крапки, починаючи з цифри «1».  

Підрозділи як складові частини розділу нумерують у межах 

кожного розділу окремо. Номер підрозділу складається з номера 

відповідного розділу та номера підрозділу, відокремлених крапкою. 

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 

тощо.  

Пункти нумерують арабськими цифрами в межах кожного 

розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу 

та порядкового номера пункту, або з номера роз ділу, порядкового 

номера підрозділу та порядкового номера пункту, які 

відокремлюють крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, 

наприклад, 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 тощо. Якщо текст поділяють 

лише на пункти, їх слід нумерувати, крім додатків, порядковими 

номерами.  

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового 

номера підрозділу, порядкового номера пункту та порядкового 

номера підпункту, які відокремлюють крапкою. Після номера 

підпункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1.1 або 2.1.4 тощо. 

 Ілюстративний матеріал (фотографії, креслення, схеми, 

графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі 

безпосередньо після тексту, у якому їх згадано вперше, або на 

наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розташовані на окремих 

сторінках між загальним текстом, подають за наскрізною 

нумерацією. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші 

ніж формат А4, враховують як одну сторінку і розташовують у 

відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках. 

Ілюстративний матеріал позначають словом «Рисунок» і 

нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, 

поданих у додатках. Номер ілюстрації налічує номер розділу і 
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порядковий номер ілюстрації, між якими ставлять крапку. 

Наприклад: Рисунок 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер 

ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи подають під 

ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її не 

нумерують. Пишуть тільки слово «Рисунок», а далі назву. Назву 

рисунка друкують з великої літери та розміщують під ним 

посередині рядка. Якщо на рисунку є позначення, то їх 

розшифрування наводять під назвою рисунка, як наприклад, на 

рис.4.1. 

 
 

Рисунок 4.1 – Схема розташування зупинок на маршруті 
1 – існуючі зупинки; 2 – проектні зупинки 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) у межах розділу.  

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над 

таблицею з абзацного відступу.  

Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату 

сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину 

під іншою або поруч, чи переносять частину таблиці на наступну 

сторінку. У кожній частині таблиці повторюють її заголовок та 

боковик. У разі поділу таблиці на частини дозволено її заголовок чи 

боковик заміняти відповідно до номера колонок або рядків, 

нумеруючи їх арабськими цифрами в першій частині таблиці. Слово 

«Таблиця » подають лише один раз над першою частиною таблиці. 

Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують 

«Продовження таблиці » або «Кінець таблиці ____ » без повторення 

її назви. 

Формули в роботі (якщо їх кілька) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул 

пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в 

1 2 1 

l1 l2 

l3 l4 
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круглих дужках. Наприклад: (3.1) – перша формула третього 

розділу. 

Примітки до тексту і таблиць, в яких зазначають довідкові і 

пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. 

Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова 

«Примітки» ставлять двокрапку, наприклад: Примітки: 1. ...   2. ... 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують, а після слова 

«Примітка» ставлять крапку і подають текст примітки (наприкінці 
тексту крапки не ставлять).  

4.3. Ілюстрації 

Всі ілюстрації магістерської роботи (фотографії, схеми, графіки, 

блок-діаграми, карти, малюнки і т.д.) називають рисунками. 

Рисунок у роботі слугує елементом, який за значенням відповідає 

тексту, а за наочністю і дохідливістю переважає його. Рисунок 

повинен доповнювати текст, нести нову інформацію, розкривати 

взаємозв'язки і залежності явищ. Підбору та якісному оформленню 

рисунків надають великого значення. 

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їхнє чітке відтворення. 

Кожен рисунок має порядковий номер і підпис, в якому подають 

назву рисунка, пояснення усіх необхідних деталей. Після підпису 

рисунка зазначають автора (якщо рисунок не належить виконавцеві 

роботи) або джерело інформації, з якого його запозичено.  

Значної уваги необхідно приділити складанню графіків, до 

оформлення яких висувають певні вимоги:  

1) осі координат графіків з числовими значеннями величин 

оформляють як перпендикулярну масштабну рамку; у випадку 

зображення якісних характеристик осі координат закінчують 

стрілками;  

2) написи по осі абсцис та ординат мають бути стислими і 

містити буквені позначення, які не повинні виходити за межі рамок;  

3) при оцифруванні шкали цифри необхідно писати через 2 або 5 

значень.  

У графіках і діаграмах обов'язково зазначають одиниці виміру. 

Фотознімки розміром, меншим за формат А4, повинні бути наклеєні 

на стандартні аркуші білого паперу формату А4 або зіскановані і 

роздруковані на кольоровому принтері.  
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4.4. Таблиці, формули, посилання 

Таблиці містять систематизований матеріал, зазвичай цифровий, 

для більш наглядного його сприйняття. Кожна таблиця повинна 

мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично 

до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. 

Назву не підкреслюють. Заголовки граф повинні починатися з 

великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають 

одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. 

Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Приклад побудови 
таблиці:  

 
Таблицю розташовану на альбомному аркуші, розміщують так, 

щоб її можна було читати з поворотом аркуша за годинниковою 

стрілкою на 90. Якщо текст, який повторюється в колонці таблиці, 

складається з одного слова, його можна замінити лапками; якщо з 

двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють 

словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр не 

рекомендують. Якщо цифрові чи інші дані у будь-якому рядку 

таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Усі цифри в 

таблиці необхідно наводити з однаковою точністю. Якщо всі цифри 

у таблиці наводять в однакових одиницях виміру, то розмірність 

зазначають одразу ж після назви. Таблицю розташовують після 

першого згадування про неї у тексті. При посиланні на таблицю в 

тексті достатньо зазначити в дужках скорочене слово таблиця з її 

порядковим номером, наприклад: (табл. 1). Таблиці повинні бути 

наочними, зрозумілими без звертання до тексту. Якщо ж цього 
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досягти неможливо, то пояснення дають у тексті, що йде 

безпосередньо перед або за таблицею.  

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів необхідно 

подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій їх 

подано у формулі (зліва направо). Значення кожного символу і 

числового коефіцієнта необхідно подавати з нового рядка. Перший 

рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.  

Рівняння і формули необхідно відокремлювати від тексту вільними 

рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не 

менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один 

рядок, його переносять після знака рівності (=) або після знаків 

плюс (+), мінус (-), множення (•) і ділення (:); знак, яким 

завершують попередній рядок, повторюють на початку наступного 

рядка, а далі пишуть продовження формули.  

При написанні магістерської роботи здобувачеві необхідно 

робити посилання на джерела, матеріали чи окремі результати з 

яких наведено в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблено 

проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячено роботу. Такі 

посилання дають змогу відшукати документи і перевірити 

достовірність відомостей про цитування документа, дають 

необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його 
зміст, мову тексту, обсяг. 

4.5. Список літературних джерел 

Список літературних джерел необхідно укладати в алфавітному 

порядку за прізвищами перших авторів або заголовків (за наявності 

у списку більше трьох авторів теж в алфавітному порядку). Іноземні 

джерела подають наприкінці списку також в алфавітному порядку. 

Відомості про джерела, які формують список, необхідно подавати 

згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням 

назви праці, місця видання і видавництва, року видання та з 

зазначенням загальної кількості сторінок. Якщо використовують 

окрему статтю збірника наукових праць або часопису, то 

зазначають сторінки початку і закінчення цієї статті. При 

використанні матеріалів з мережі Інтернет у списку використаних 

джерел обов'язково вказують електронну адресу веб-сторінки та її 

заголовок.  
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4.6. Оформлення додатків до роботи 

Додатки оформлюють як продовження магістерської роботи на 

наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилання 

на них у тексті. Кожен додаток необхідно починати з нової 

сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований 

посередині рядка малими літерами з першої великої. В правому 

верхньому кутку над заголовком малими літерами з першої великої 

симетрично друкують слово «Додаток __» і велику літеру, що 

означає порядковість додатка. Додатки позначають послідовно 

великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, 

И, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Перший додаток 

позначають як додаток А.  
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http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
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Додаток А 

Зразок завдання на виконання 

 магістерської роботи (перша сторінка) 

 
Національний університет водного господарства та природокористування  

Навчально-науковий інститут будівництва і архітектури 

Кафедра міського будівництва та господарства 

Освітній рівень – магістерський (другий) 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Освітня програма «Міське будівництво і господарство» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри МБГ 

___________________ Ткачук .О.А. 

“____”________________20___року 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

_________________________ 

 (прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: _____________________  

_______________________________________________________________ 

керівник роботи: ________________________________________________ 

затверджені наказом вищого навчального закладу від ____________ 

2. Строк подання студентом роботи ____________  

3. Вихідні дані до роботи:  

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 

потрібно розробити)  

Науково-дослідна частина 

 

 

Інженерна частина 

 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
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Продовження додатку А 

Зразок завдання на виконання 

 магістерської роботи (друга сторінка) 

 
6. Консультанти розділів роботи 

 

Розділ 

Прізвище, 

ініціали та 

посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

Науково-дослідна 

частина 
 

  

Розділ 1.     

Розділ 2.    

Розділ 3.    

Розділ 4.    

Інженерна частина     

Розділ 5.     

Розділ 6.    

…    

Ефективність 

проектного рішення 
 

  

Інші питання    

 

7. Дата видачі завдання _______________________ 
  

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів магістерської  

роботи 

Строк  

виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1. Науково-дослідна частина   

2. Інженерноа частина    

3. Ефективність проектного рішення   

 

 Студент               _____________________  ______________________ 

                                                          ( підпис )                                (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи ____________________  ________________________ 

                                                        ( підпис )                                    (прізвище та ініціали) 
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Додаток Б 

Зразок титульного аркушу 

 магістерської роботи 
 

 

Національний університет водного господарства та природокористування  

Навчально-науковий інститут будівництва і архітектури 

Кафедра міського будівництва та господарства 

 

 

Пояснювальна записка 
магістерської роботи 

на тему _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Виконав: магістрант групи МБГ-       . 

Спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» 

освітньої програми «Міське будівництво та 

господарство» 

___________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Рецензент___________________________ 
(прізвище та ініціали) 

 

Рівне -20__ р. 
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Додаток В 

Орієнтовний обсяг магістерської роботи за напрямом 

конструювання будівель і споруд 

 

Назва розділу 

Орієнтовний обсяг 

Графічна 

частина, 

аркушів,  

А-1 

Пояснювальна 

записка, 

аркушів, 

 А-4 

Науково-дослідний 5..6  25..30 

Архітектурно-будівельний 3..2 15..25 

Розрахунково-конструктивний 1..2 15..20 

Основи і фундаменти 1 15..20 

Технологія та організація будівництва 1..2 15..20 

Економіка будівництва 1 15..20 

Охорона праці - 15..20 

Разом 12 до 100 
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Додаток Г 

РЕЦЕНЗІЯ 

НА  МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ 

на  тему: 

__________________________________________________________

_________________________________ 

виконану студентом _____ курсу  ________________________ 

На рецензію подано магістерську роботу обсягом __ сторінок 

пояснювальної записки та ______ аркушів креслень. Роботу 

виконано у повному обсязі, відповідно до завдання на магістерську 

роботу від „__” _____________   

Графічна частина виконана на _______________ рівні. 

До магістерської роботи є ряд зауважень: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

В цілому, подана на рецензію робота відповідає вимогам до 

магістерських робіт та заслуговує оцінки ”______”, а студент 

________________ - присвоєння кваліфікації інженера-будівельника 

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої 

програми „Міське будівництво і господарство”. 

 

Рецензент:                                                          ______________        

  ”_ ___”_______202__ р.                                              

 


