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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Методичні вказівки розроблені на підставі положень Закону
України «Про вищу освіту», прийнятий Верховною Радою України від
01.07.2014 № 1556-VII, Положення про порядок створення та організацію
роботи екзаменаційних комісій щодо атестації осіб, які здобувають ступінь
бакалавра та магістра у Національному університеті цивільного захисту
України, затвердженого наказом НУЦЗ України від 06.02.2015 р. № 25 та інших
нормативних актів Міністерства освіти та науки України і ДСНС України, що
регламентують діяльність галузевих вищих навчальних закладів.
1.2.
Атестація здобувачів вищої освіти Черкаського інституту пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного
захисту України (далі - інституту) за освітнім ступенем «магістр» проводиться з
метою встановлення рівня їх знань і умінь освітньо-професійної підготовки.
1.3.
Нормативними формами атестації магістра являється магістерська
робота. Одна із основних форм самостійної роботи – це магістерська робота,
що виконується на завершальному етапі навчання здобувачів вищої освіти у
вищому навчальному закладі. Підготовка вказаної роботи передбачає
систематизацію та викладення здобувачем вищої освіти одержаних за час
навчання теоретичних і практичних знань, прояв його здатності застосовувати ці
знання при вирішенні конкретних професійних завдань. Крім того, підготовлена
здобувачем вищої освіти магістерська робота повинна продемонструвати рівень
його навичок самостійно опрацьовувати наукові джерела, оволодівати
методиками проведення досліджень, експериментів тощо.
Магістерська робота - це самостійна науково-дослідницька робота, яка
виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і
отримання освітнього 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 автора, у розробці якого зацікавлені установи, організації або
підприємства, при цьому автор упорядковує за власним розсудом накопичені
наукові факти та доводить їх наукову цінність або практичну значимість.
Магістерська робота при узгодженні з керівником роботи може бути
продовженням бакалаврської роботи за тематикою дослідження.
Виконання магістерської роботи сприяє:
- систематизації, закріпленню та поглибленню теоретичних знань і вмінь
застосовувати їх для вирішення конкретних завдань;
- розвитку навичок самостійної наукової роботи (планування та проведення
досліджень, інтерпретація отриманих результатів, їх правильний виклад і
оформлення).
Магістерська робота повинна:
відповідати сучасному рівню розвитку науки, а її тема – бути актуальною;
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бути самостійним науковим дослідженням;
містити новий матеріал, що включає опис нових фактів, явищ,
закономірностей або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових
позицій або у зовсім іншому аспекті;
передбачати зв'язок предмету дослідження з актуальними проблемами
сучасної науки, практики діяльності підрозділів ДСНС України;
передбачати наявність у автора власних суджень з проблемних питань
тематики дослідження, передбачати елементи наукової полеміки;
мати логічність викладу, переконливість представленого фактологічного
матеріалу, аргументованість висновків і узагальнень;
мати наукову та практичну значимість.
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
2.1. Навчально-методичний відділ із факультетом:
2.1.1. Виконує розподіл кількості здобувачів вищої освіти за
випускаючими кафедрами факультетів інституту з урахуванням їх штатної
чисельності і профільної кваліфікації науково-педагогічних працівників;
2.1.2. Узагальнює тематику магістерських робіт кожного здобувача вищої
освіти, здійснює аналіз їх актуальності, готує проект наказу щодо їх
затвердження в.о. начальника інституту;
2.1.3. Здійснює контроль за виконанням графіку написання магістерських
робіт;
2.1.4. Готує проект наказу щодо складу екзаменаційної комісії, визначає
терміни захисту і розподіл здобувачів вищої освіти за екзаменаційними
комісіями для захисту магістерських робіт;
2.1.5. Оголошує графік захисту магістерських робіт в визначений термін
до початку роботи екзаменаційної комісії;
2.1.6. Проводить інші напрями роботи за вимогами нормативних актів з
організації та проведення захисту магістерських робіт.
2.2. Випускаюча кафедра факультету:
2.2.1. Проводить персональне закріплення здобувачів вищої освіти за
керівниками магістерських робіт. Керівником магістерських робіт можуть бути
особи з числа керівного складу, науково-педагогічних працівників з науковим
ступенем, а також фахівці органів управління та підрозділів Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, інших установ та навчальних закладів, за
умови ухвалення кандидатур на засіданні випускаючої кафедри. Керівник
магістерських робіт несе відповідальність за змістовну частину магістерської
роботи і не прийняття заходів щодо порушення здобувачем вищої освіти
графіку виконання магістерських робіт. Керівник надає здобувачу вищої освіти
консультації з методики виконання і змістовної частини магістерських робіт. За
необхідності керівник магістерських робіт може направляти здобувача вищої
освіти на консультації до науково-педагогічних працівників інституту або
фахівців органів управління та підрозділів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій. Прізвища консультантів вказуються у завданні на
виконання магістерських робіт;
2.2.2. Розглядає та ухвалює на засіданні кафедри теми магістерських робіт
і подає їх до навчально-методичного відділу.
Тема магістерських робіт повинна бути актуальною, відповідати
сучасним вимогам та реальним задачам, які вирішують органи управління та
підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повинна
відповідати сучасному стану та перспективним напрямам розвитку науки і
техніки.
Об’єктом дослідження магістерської роботи може бути об’єкт попередньо
розглянутий в написаній і захищеній здобувачем вищої освіти бакалаврської
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роботи. При цьому магістерська робота передбачає для зазначеного об’єкту
проведення досліджень з вибраної тематики, методики розрахунків, розробки
додаткових інженерно-технічних рішень направлених на удосконалення
протипожежного захисту об’єкту дослідження.
Об’єктом дослідження магістерської роботи може бути процес або явище,
що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.
При цьому вибір тематики магістерських робіт повинен відповідати
паспорту спеціальності 261 «Пожежна безпека».
2.2.3. Протягом тижня після оголошення наказу щодо тем та керівників
магістерських робіт, видає завдання на виконання магістерських робіт за
формою, визначеною та затвердженою навчально-методичним відділом;
2.2.4. Здійснює контроль за виконанням графіку підготовки магістерських
робіт до захисту, організацією роботи написання магістерських робіт
здобувачем вищої освіти та роботою керівника магістерських робіт;
2.2.4. Визначає графік заслуховування кожного здобувача вищої освіти
кафедри щодо готовності магістерських робіт до захисту. За результатами
такого заслуховування приймає рішення щодо допуску магістерських робіт до
захисту на засіданнях екзаменаційної комісії;
2.2.5. Надає здобувачу вищої освіти організаційну та методичну допомогу
з усіх питань щодо виконання магістерських робіт;
2.2.6. Несе відповідальність за неприйняття заходів щодо порушення
графіку написання магістерської роботи здобувачами вищої освіти кафедри;
2.2.7. Кафедра факультету затверджує протоколом засідання кафедри
технічного секретаря та відповідального за н. контроль зі складу працівників
кафедри чи ад’юнктів, який за один день до захисту магістерських робіт
перевіряє наявність оформленої магістерської роботи, супроводжувальної
документації та підписів відповідальних осіб у відповідності з вимогами та
формою документів визначених та затверджених навчально-методичним
відділом;
2.2.8. Технічний секретар кафедри веде облік магістерських робіт
затверджених на кафедрі та по закінченню засідання екзаменаційної комісії
оформлює відповідні документи по здачі оригіналів магістерських робіт в архів
інституту.
2.3. Здобувач вищої освіти:
2.3.1. Несе персональну відповідальність за якість і своєчасність
виконання;
2.3.2. На початку першого курсу визначається із керівником
магістерської роботи і закріплюється за випускаючою кафедрою;
2.3.3. Визначає та узгоджує із керівником тему, актуальність, об’єкт,
предмет, мету та наукову новизну магістерської роботи;
2.3.4. Протягом тижня після оголошення наказу керівника інституту щодо
тем та керівників магістерських робіт отримує завдання на виконання
магістерської роботи за формою, визначеною та затвердженою навчальнометодичним відділом;
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2.3.5. Проводить збір і опрацювання літератури та джерел науковотехнічної інформації за темою магістерської роботи.
2.3.6. Повинен отримати рецензію на свою магістерську роботу. Рецензія
може бути надана професорсько-викладацьким складом або науковцями
певного фаху, які працюють у галузі проблематики, що розробляється
магістром, а також особи з працівників та фахівці органів управління та
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та експертнотехнічних і науково-дослідних установ в галузі пожежної та цивільної безпеки.
У рецензії повинні бути відображені питання актуальності теми, рівень
розкриття завдання на виконання магістерських робіт, позитивні сторони та
недоліки роботи, оцінка рівня професійної підготовки виконавця. У висновку
рецензії надається оцінка (позитивна або негативна), на яку заслуговує
магістерська робота та пропозиції щодо присвоєння виконавцю відповідного
освітнього ступеня «магістр»;
2.3.8. Надає магістерську роботу у текстовому форматі з підписами
консультантів та додатками до неї, а також рецензією керівникові
магістерської роботи не пізніше, ніж за тиждень до попереднього
заслуховування на випускаючій кафедрі. Керівник перевіряє її відповідність
завданню, якість виконання, графічну частину, складає письмовий відгук у
поданні до екзаменаційної комісії;
2.3.9. Доповідає на засіданні випускаючої кафедри за графіком, що
встановлюється кафедрою, результати магістерської роботи та отримує
висновок кафедри про допуск до захисту роботи в екзаменаційній комісії;
2.3.10. Отримує від навчально-методичного відділу (відділення заочного
навчання) подання на оформлену магістерську роботу голові екзаменаційної
комісії щодо захисту роботи;
2.3.11. Подає за день до захисту технічному секретарю екзаменаційної
комісії оформлену магістерську роботу, супроводжувальну документацію за
підписами посадових осіб у відповідності з вимогами та формою документів
визначених та затверджених навчально-методичним відділом та електронний
варіант магістерської роботи, електронний варіант презентації роботи;
2.3.12. Після успішного захисту магістерської роботи здобувач вищої
освіти з дозволу технічного секретаря екзаменаційної комісії передає оригінал
роботи технічному секретарю кафедри, на якій була затверджена робота для
оформлення здачі до архіву інституту.
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
3.1. Магістерська робота оформлюється у відповідності з «ДСТУ 3008-95
Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення
звітів про будь-які науково-дослідні, дослідно-конструкторські і досліднотехнологічні роботи, дисертацій, річних звітів та посібників.
3.2. Магістерська робота складається з пояснювальної записки та графічної
частини. Пояснювальна записка магістерської роботи оформлюється без рамок.
Пояснювальна записка роздруковується на принтері у обсязі 70-100 сторінок
формату А4 (210х297 мм) без урахування пояснювальних таблиць, рисунків,
графіків тощо. Вимоги до оформлення: шрифт 14 Times New Roman Cyr із 1,5
інтервалом;
Текст магістерської роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких
розмірів: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм. Шрифт
друку повинен бути чітким, щільність тексту однаковою.
Як виняток дозволяється написання пояснювальної записки власноручно
пастою чорного кольору (90-110 сторінок тексту).
Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі
написання роботи, можна виправляти (не більше одного виправлення на одній
сторінці) за допомогою коректора та пасти виключно чорного кольору,
нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту
рисунка) машинописним способом, при цьому щільність вписаного тексту
повинна відповідати щільності основного тексту.
Заголовки структурних частин магістерської роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП»,
«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»,
«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки
підрозділів друкують великими або маленькими літерами (крім першої великої)
з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх
розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім
першої великої) з абзацного відступу.
Кожну основну структурну частину магістерської роботи «ЗМІСТ»,
«ВСТУП»,
«РОЗДІЛ»,
«ВИСНОВКИ»,
«ДОДАТКИ»,
«СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», треба починати з нової сторінки. Підрозділи в
межах розділу (наприклад, підрозділи 1.2., 1.3., 2.2., 2.3.) друкуються
послідовно, один за одним – не з нової сторінки.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць,
формул подають арабськими цифрами без знака №.
Номера сторінок магістерської роботи проставляють у правому
верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», підрозділи нумерують у
межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і
порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера
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підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.2.» (другий підрозділ першого
розділу). Далі у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Всі позначки фізичних величин або символів повинні відповідати
Міжнародній системі одиниць СІ. Їх слід проставляти після результатів усіх
виконаних розрахунків. При посиланні на нормативну або довідкову літературу
потрібно вказати у квадратних дужках порядковий номер зі списку літератури,
який міститься в кінці пояснювальної записки.
Ілюстрації, таблиці, примітки, формули, посилання та додатки
оформлюються та виконуються у відповідності з вимогами «ДСТУ 3008-95
Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
3.3. Обсяг графічного матеріалу (схем, графіків, діаграм, таблиць тощо),
який розміщується на аркушах паперу формату А1 і є доповненням до текстової
частини, рекомендується в межах 6-12 аркушів. Допускається частину
графічного матеріалу представляти, використовуючи технічні засоби
(проектори, ПЕОМ тощо). Презентацію роботи рекомендовано представляти в
програмі Microsoft Power Point у кількості не менше 8 слайдів.
Графічний матеріал використовується в якості демонстративного під час
захисту магістерської роботи в екзаменаційній комісії.
Графічна частина повинна відображати сутність всіх аспектів, які
розглядалися під час написання магістерської роботи та бути допоміжним
матеріалом до доповіді здобувача вищої освіти на захисті.
За визначенням керівника магістерської роботи доповідь може
супроводжуватись зображенням графічної частини з застосуванням
мультимедійного обладнання у вигляді слайдів. У додатках до магістерської
роботи обов’язково роздруковується її презентація (8-12 слайдів). У додатках до
роботи обов’язково надається графічний матеріал.
3.4. Не пізніше ніж за місяць до захисту роботи вона подається науковому
керівникові з метою підготовки ним відгуку на дослідження, а також
направляється на рецензування.
На виконану магістерську роботу науковий керівник і рецензенти
складають відгук за такою схемою:
актуальність дослідження;
ефективність використаної методології наукового пошуку;
рівень використання набутих у процесі навчання в магістратурі
теоретичних знань;
перспективність запропонованих рекомендацій і висновків;
недоліки роботи.
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4. СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Наповнення кожної частини магістерської роботи визначається темою.
Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і
добір фактичного матеріалу, методика написання, правила оформлення та
захисту магістерської роботи мають багато спільного з дипломною роботою і
кандидатською дисертацією здобувача наукового ступеня. Тому в процесі її
підготовки слід застосувати методичні і технічні прийоми підготовки наукової
праці.
Структура магістерської роботи включає:
- завдання на виконання роботи;
- зміст пояснювальної записки;
- перелік графічного матеріалу;
- календарний графік роботи;
- перелік умовних позначень (за необхідності);
- зміст;
- вступ;
- основна частина;
- висновки;
- список використаних джерел;
- додатки (за необхідності);
- графічний матеріал або презентація роботи (електронна та друкована версії);
- рецензія.
Вступ.
У вступі магістерської роботи розкривається сутність наукової проблеми,
актуальність і значущість обраної теми, стан розробленості теми та
обгрунтування необхідності проведення дослідження. У вступі також
визначаються існуючі в науці і практиці підходи до проблеми дослідження,
формулюються мета і завдання роботи, характеризуються використовувані
автором практичні матеріали та структура роботи. Далі подається загальна
характеристика роботи в рекомендованій нижче послідовності.
Актуальність теми роботи.
Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями
проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи
для вдосконалення та підвищення протипожежного захисту об’єктів.
Мета і задачі дослідження.
Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення
поставленої мети.
Методи дослідження, використані для досягнення поставленої мети.
Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну
ситуацію й обране для вивчення.
Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.
Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу
співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його
частина, яка є предметом дослідження.
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Наукова новизна одержаних результатів.
Подається коротка анотація нових положень (рішень), запропонованих
здобувачем вищої освіти особисто. Необхідно показати відмінність одержаних
результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано,
удосконалено, дістало подальший розвиток).
Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його
основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому
новизни.
Практичне значення одержаних результатів.
У роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове
використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а
в роботі, що має прикладне значення, – відомості про практичне застосування
одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи
практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо
ступеня готовності до використання або масштабів використання.
Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів
досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм
реалізації та реквізитів відповідних документів.
Особистий внесок автора.
У випадку використання в роботі ідей або розробок, що належать
співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, автор повинен
відзначити цей факт у роботі з обов’язковим зазначенням конкретного
особистого внеску в цій праці або розробки.
Апробація результатів роботи.
Вказується, на яких наукових конференціях, симпозіумах, нарадах
оприлюднено результати досліджень, що включені до магістерської роботи.
Публікації.
Вказують, у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових
праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані
результати магістерської роботи.
Зміст пояснювальної записки.
Пояснювальна записка магістерської роботи повинна відображати
результати теоретичних або експериментальних досліджень, обґрунтування
запропонованих рішень (параметрів) протипожежного захисту об’єктів або
проблемних питань пожежної безпеки (елементи систем пожежної безпеки,
підготовка особового складу, розробка та удосконалення протипожежної
техніки і обладнання тощо); рівень протипожежного стану конкретного об’єкту
на основі аналізу його пожежної небезпеки, вивчення організації забезпечення
пожежної і техногенної безпеки на об’єкті та пожежогасіння, а також містити
заходи та інженерно-технічні рішення, що пропонуються до впровадження на
об’єкті з метою підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки з відповідними
інженерно-технічними розрахунками та обґрунтуваннями.
Магістерська робота повинна у повному обсязі розкривати питання, які
визначені завданням на виконання роботи.
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Зміст пояснювальної записки визначається здобувачем вищої освіти та
керівником магістерської роботи відповідно до завдання на виконання роботи.
Змістовна частина кожного розділу пояснювальної записки магістерської
роботи складається та узгоджується з керівником відповідно до профілю
відповідної кафедри за напрямом розділу.
Розділи магістерської роботи можуть містити положення курсових робіт,
бакалаврських робіт, що виконувалися здобувачем вищої освіти протягом
навчання із дисциплін відповідних кафедр.
До пояснювальної записки, за визначенням керівника магістерської роботи
із затвердженням кафедрою у завданні, можуть додаватися матеріали, що
відображають дійсний рівень пожежної небезпеки об’єкту і стан його
захищеності від дії небезпечних чинників пожежі.
Основна частина.
Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів,
підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту
кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного
напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного
розділу формулюють висновки стислим викладенням наведених у розділі
наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки
від другорядних подробиць.
В розділах основної частини подають:
огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;
виклад загальної методики і основних методів досліджень;
експериментальну частину і методику досліджень;
проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;
аналіз і узагальнення результатів досліджень;
питання охорони праці та безпеки при надзвичайних ситуаціях.
В огляді літератури здобувач вищої освіти окреслює основні етапи
розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи
роботи попередників, здобувач вищої освіти повинен назвати ті питання, що
залишились невирішеними і визначити своє місце у розв'язанні проблеми.
Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності
проведення дослідження з обраного напрямку. Загальний обсяг огляду
літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини роботи.
У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень,
наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну
методику проведення досліджень. У теоретичних роботах розкривають методи
розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних – принципи дії і
характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань тощо.
У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати
власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у
розробку проблеми. Дипломник повинен давати оцінку повноти вирішення
поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик,
параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і
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зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні
результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.
Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній
автором.
Висновки.
Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в
магістерській роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової
проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють
висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання
одержаних результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан
питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в роботі
наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими
розв’язаннями.
У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках
здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти
рекомендації щодо їх використання.
Список використаної літератури.
Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у
порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших
авторів або заголовків, у хронологічному порядку.
Додатки.
За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, що
сприяє більш повному розумінню роботи:
проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;
таблиці, графіки, глосарії;
протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного
ефекту;
інструкції і методики, опис алгоритмів та програм розв’язання задач на
ЕОМ, які розроблені в процесі виконання магістерської роботи;
ілюстрації допоміжного характеру.
Додатки до роботи можуть бути представлені у вигляді ілюстрацій,
графіків, таблиць, схем, анкет, фотознімків, аналітичних довідок тощо.
Література.
Список використаної літератури включає в себе:
- нормативно-правові акти;
- наукову літературу;
- довідникову літературу;
- практичні матеріали.
У список літератури включаються джерела, вивчені здобувачем вищої
освіти в процесі підготовки роботи в т.ч. ті, на які він посилається. Список
літератури складається з урахуванням правил оформлення бібліографії.
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5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
5.1. До захисту магістерської роботи на засіданні екзаменаційної комісії
здобувач вищої освіти допускається за результатами попереднього
заслуховування на засіданні випускаючої кафедри за наявності позитивного
відгуку завідувача кафедри.
5.2. Захист магістерської роботи проводиться на відкритому засіданні
екзаменаційної комісії за участю не менш трьох її членів.
5.3. Для доповіді щодо результатів магістерської роботи здобувачу вищої
освіти надається до 10 хвилин. Загальний час захисту роботи одним здобувачем
вищої освіти не повинен перевищувати 30 хвилин.
5.4. Якість захисту магістерської роботи визначається за допомогою
національної системи оцінювання з обов'язковим переведенням оцінок до
шкали ECTS (таб. 5.1.).
Таблиця 5.1.
Національна система оцінювання та шкала ECTS
Оцінка за національною
шкалою
5
4
4
3
3
2
2

Оцінка за шкалою ECTS
А
В
С
D
E
FX
F

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Не зараховано
Не зараховано

Рішення про оцінку захисту приймається на закритому засіданні
екзаменаційної комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів
членів екзаменаційної комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової
кількості голосів голова екзаменаційної комісії має вирішальний голос.
Результати захисту магістерської роботи оголошуються в день їх захисту.
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