
1.3. Порядок подання до захисту та захист 
 

Магістерська робота подається до захисту на випускаючу кафедру згідно з графіком, 

але не пізніше, ніж за 5 днів до захисту. При цьому необхідно мати: 

повністю оформлену роботу з підписами консультантів, керівника і самого магістра-

нта; 

відгук керівника. 

До захисту в ДЕК допускаються магістерські роботи, теми яких затверджені наказом 

ректора університету, а їх структура, зміст, якість викладення матеріалу та оформлення 

відповідають встановленим вимогам, що підтверджено підписами керівника і консуль-

тантів роботи та наявністю відгуку керівника.  

Допуск до захисту магістерської роботи у ДЕК здійснюється завідувачем кафедри, 

який приймає рішення на підставі наданих матеріалів та підсумків попереднього захис-

ту роботи на кафедрі. Допуск підтверджується підписом завідувача кафедри на титуль-

ному аркуші.  

Робота, в якій виявлено принципові недоліки у прийнятих рішен-нях, обґрунтуван-

нях, розрахунках та висновках, суттєві відхилення від вимог державних стандартів, до 

захисту в ДЕК не допускається. Рішення про це приймається на засіданні випускаючої 

кафедри.  

Допущена до захисту магістерська робота направляється заві-дувачем кафедри на 

рецензування. 

Захист та оцінка магістерської роботи. Процедура захисту магістерської роботи 

подібна до захисту дипломного проекту спеціалістів. При її оцінці виходять з того, що 

магістр повинен уміти: 

формулювати мету і завдання дослідження; 

складати план дослідження; 

проводити бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних техно-

логій; 

використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та 

розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження; 

обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних 

джерел; 

оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог. 

До магістерських робіт висуваються такі основні вимоги: 

актуальність теми дослідження, відповідність її сучасному стану певної галузі науки 

та перспективам розвитку приладо- будування, практичним завданням наукових 

установ і вироб-ництва; 

вивчення та критичний аналіз монографій і періодичних видань з теми дослідження; 

вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а 

також передового досвіду роботи у відповідній галузі; 

чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведе-

них автором досліджень, експериментів, моделей, розрахунків; 

узагальнення результатів дослідження, їх обґрунтування, висновки та практичні ре-

комендації, які виникають з дослід-ження. 



Типові помилки при написанні та оформленні магістерських робіт: 

зміст роботи не відповідає плану роботи або не розкриває тему повністю чи в її 

основній частині; 

сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію 

та стан об’єкта досліджень; 

мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не від-

биває специфіки об’єкта і предмета дослід-ження; 

автор не виявив самостійності під час дослідження; 

не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних 

документів, сучасної спеціальної літератури з теми дослідження; 

аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму 

анотованого списку і не відбиває рівня дослідження проблеми; 

не розкрито зміст та організацію експериментального дослід-ження (його сут-

ність, тривалість, місце проведення, кількість обстежуваних об’єктів, їхні 

характеристики), поверхово вис-вітлено практичні питання; 

кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають 

поставленим завданням; 

у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичені ма-

теріали; 

бібліографічний опис джерел у списку використаної літе-ратури наведено довіль-

но, без урахування вимог державного стандарту; 

обсяг та оформлення роботи не відповідають встановленим вимогам, а сама робо-

та виконана неохайно та з помилками. 

Типовий алгоритм підготовки магістерської роботи. Раціональ-ніше організу-

вати роботу, правильно розподілити свій час, спланувати його, глибоко і своєчасно 

розробити обрану тему допоможе такий алгоритм написання: 

вибір та обґрунтування теми, її узгодження з керівником; 

пошук і відбір літератури з теми, її вивчення; 

складання попереднього плану, узгодження його з керівником роботи; 

написання розділів та підрозділів кваліфікаційної роботи; 

формулювання висновків і рекомендацій, написання вступу до роботи; 

оформлення списку використаних джерел та додатків; 

літературне та технічне оформлення роботи, виправлення помилок; 

рецензування, підготовка до захисту і захист магістерської роботи. 

Підготовка та оформлення роботи організується відповідно до графіка, затвердже-

ного кафедрою та деканатом. 


