
1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ 

ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ 

 

 

 

1.1. Загальні положення про магістерську кваліфікаційну ро-
боту 

 

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації 

бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні знання та уміння інноваційного 

характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирі-

шення проблемних професійних завдань у певній галузі народного госпо-дарства. Від-

мінність магістерської підготовки від інженерної полягає у глибшій орієнтації на фун-

даментальні знання, у спрямованості на розвиток компетенцій створення високоефекти-

вного, конкуренто-спроможного продукту інженерної діяльності. 

Магістр повинен мати широку ерудицію, загальну фундаментальну наукову базу, 

володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, 

методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути 

здатним до продуктивної науково-дослідницької і науково-педагогічної діяль-ності. 

Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми (ОПП), які включають 

у себе дві складові – освітню і науково-дослідницьку.  

Наукова складова має забезпечити формування наступних умінь та знань: 

 побудови математичних моделей складних технічних систем і процесів; 

 використання сучасних комп’ютерних методів для реалізації і дослідження ма-

тематичних моделей; 

 застосування сучасних методів експериментальних досліджень технічних сис-

тем, математичних методів планування експери-менту та обробки його резуль-

татів; 

 застосування сучасних методів оптимізації під час вирішення науково-

дослідних задач; 

 проведення бібліографічного пошуку науково-технічної інфор-мації із залучен-

ням сучасних інформаційних технологій; 

 формулювання мети дослідження та складання техніко-еконо-мічного обґрунту-

вання проведення дослідження; 

 використання сучасних методів досліджень, модифікування існуючих та розро-

бка нових методів, виходячи із задач конкретного дослідження; 

 обробка отриманих результатів, аналіз та осмислювання їх з урахуванням опуб-

лікованих матеріалів; 

 проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів заявок на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

 оформлення підсумків виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових 

статей, доповідей і заявок на винаходи, корисні моделі тощо, згідно з установ-

леними вимогами, із залученням сучасних засобів редагування і друку. 



Фундаментальна та спеціалізована наукова підготовка зі спеціаль-ності забезпечу-

ється загальноуніверситетськими та професійно орієн-тованими навчальними дисцип-

лінами. 

Підготовка магістра завершується захистом кваліфікаційної роботи на засіданні 

Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Написання магістерської роботи є завершаль-

ною стадією навчання студентів-магістрантів, головною метою якої є оволодіння ме-

тодологією творчого вирішення сучасних наукових, науково-технічних і вироб-ничих 

задач прикладного характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та нави-

чок відповідно до вимог стандартів вищої освіти, набування досвіду аналізу отрима-

них результатів досліджень. 

Магістерська кваліфікаційна робота – це самостійна навчально-дослідницька робо-

та, яка має кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і 

отримання академічного ступеню – магістр. Вона має бути закінченим дослідженням 

певного аспекту актуальної науково-технічної або виробничої проблеми. Основна мета 

її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно 

здійснювати науковий пошук і вирішувати конкретні наукові задачі. 

Науково-дослідна тематика магістерських робіт має бути пов’язана з науковою 

проблематикою кафедри та спрямована на формування компетенцій проведення нау-

кових досліджень у галузі приладо-будування. 

За практичною спрямованістю магістерські роботи можуть бути навчальними або 

прикладними. 

Навчальні роботи передбачають розв’язання навчальних завдань, рішення яких 

потребує певних знань та професійних умінь згідно з ОКХ фахівця даного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Прикладні роботи – це такі, що відповідають хоча б одній із наступних умов: 

 тема роботи пов’язана з конкретною науково-дослідною роботою кафедри або 

виконана на замовлення і в інтересах зовнішніх організацій, установ, підпри-

ємств, науково-дослід-них інститутів (НДІ) тощо, підтвердженням чого є наяв-

ність відповідно оформленого технічного завдання на дослідження; 

 результати досліджень доведені до стану, що дозволяє використовувати їх для 

впровадження в науку, техніку, технології, сучасне виробництво, підтверджен-

ням чого є наявність або акту про впровадження результатів, підписаного чле-

нами повноважної комісії і завіреного печаткою під-приємства, організації, 

НДІ тощо, або запиту підприємства на передачу матеріалів роботи (на підставі 

акту про передачу); 

 за матеріалами досліджень автором отримані патенти, зразки матеріалів та 

виробів, опубліковані статті, виготовлені діючі макети обладнання тощо. 

У ході підготовки кваліфікаційної роботи магістрант має, відповідно до теми, за-

вдань та календарного плану, послідовно здійснювати розробку всіх її розділів. Розро-

бку кожного розділу рекомендується супроводжувати підготовкою відповідного про-

грам-ного та математичного забезпечення і графічних матеріалів. Усі матеріали підля-

гають узгодженню з керівником проекту і відповідними консультантами. 

Оформлення магістерської роботи повинно відповідати вимогам до звітів про нау-

ково-дослідну роботу (ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. 

Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення). 



Бажано, щоб отримані результати і висновки мали апробацію у ви-

гляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок тощо, 

або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче 

факультетського рівня) чи підготовлених публікацій у наукових журна-

лах і збірниках з обов’язковими результатами їх рецензування. 

Відповідальність за вибір того чи іншого рішення, вірність розрахун-

ків, стиль викладання матеріалів і оформлення роботи несе особисто 

магістрант. Керівник лише попереджує його від помилкових рішень та 

характеризує переваги і недоліки запропонованих магістрантом матема-

тичних моделей, розрахунків, схем тощо, надаючи можливість зробити 

вибір необхідного варіанта. 

 


