
1.2. Задачі та організація підготовки 

магістерської роботи 
 

Магістерська кваліфікаційна робота повинна бути самостійним науковим теоретич-

ним чи експериментальним дослідженням певного аспекту проблеми або розробкою 

прикладного характеру, що пов’язано з розв’язанням актуальних технічних задач при-

ладо-будування. Вона повинна мати науковий зміст і внутрішню єдність та свідчити 

про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний са-

мостійно розв’язувати науково-технічні задачі, що мають теоретичне і практичне зна-

чення. 

Основні цілі та задачі написання магістерської роботи: 

систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця певного 

освітньо-кваліфі-каційного рівня, та їх практичне використання при вирішенні 

конкретних інженерних, наукових і виробничих задач приладобудування; 

розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експе-

риментування, фізичного або матема-тичного моделювання, використання 

сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передба-

чені завданням на дослідження та проектування; 

визначення відповідності рівня підготовки студента-магі-странта вимогам освітньо

-кваліфікаційної характеристики магістра, його готовності та спроможності до 

самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, про-

гресу науки та техніки. 

У процесі підготовки і захисту магістерської роботи магістрант має продемонстру-

вати: 

уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до 

вирішення наукових задач; 

володіння методами і методиками досліджень, які викорис-товувались у процесі 

виконання роботи; 

здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки висновків та по-

ложень, уміння аргументовано їх захищати; 

уміння оцінити можливості використання отриманих резуль-татів у науковій та 

практичній діяльності; 

володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та 

оформленні кваліфікаційної роботи. 

 

Зміст кваліфікаційної роботи магістра передбачає: 

формулювання науково-технічної задачі, що досліджується, визначення об’єкта, 

предмета та мети дослідження, аналіз стану розв’язання проблеми за матеріа-

лами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження; 

аналіз можливих методів та методик досліджень; 

обґрунтований вибір методики дослідження або апаратурного забезпечення; 

науковий аналіз і узагальнення отриманих результатів та оцінка їхнього теоретич-

ного, прикладного чи науково-методичного значення. 

Наповнення кожної частини магістерської роботи визначається її тематикою. Вибір 



теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір фак-

тичного матеріалу, методика написання, правила оформлення магістерської роботи 

мають багато спільного з дипломним проектом фахівця. Та все ж вимоги до магіс-

терської роботи в науковому відношенні дещо вищі, ніж до дипломного проекту, 

однак вони суттєво нижчі, ніж до кандидатської дисертації. 

На відміну від дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора 

наук, які є також кваліфікаційними науково-дослід-ницькими роботами, магістерсь-

ка робота, як самостійне наукове дослідження, кваліфікується як навчально-

дослідницька робота, в основу якої покладено моделювання більш-менш відомих 

рішень. Її тематика та науковий рівень мають відповідати освітньо-професійній про-

грамі навчання. Виконання магістерської роботи повинно не стільки вирішувати 

наукові проблеми (задачі), скільки засвідчити, що її автор здатний належним чином 

вести науковий пошук, орієнтуватися у професійних проблемах, знати загальні ме-

тоди і прийоми їх вирішення. 

 


