
1.4. Обов’язки керівників, консультантів 

і рецензентів 
 

Керівник і консультанти магістерської роботи видають магістранту завдання, 

надають необхідні консультації, допомогу в розробці календарного плану, рекоме-

ндації щодо необхідної науково-технічної літератури, довідкових нормативних 

матеріалів та інших джерел за темою досліджень, перевіряють виконання розділів 

роботи. 

Керівник магістерської роботи: 

розробляє теми магістерських робіт, подає їх до затвердження на засідання ка-

федри, а після оприлюднення тематики дає магістрантам необхідні пояс-

нення за запропонованими темами; 

готує та видає магістранту завдання на розробку магістерської роботи за реко-

мендаціями (додаток Б); 

видає рекомендації магістранту щодо опрацювання необхідної літератури, нор-

мативних і довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою магіс-

терської роботи; 

допомагає магістранту скласти календарний план-графік виконання роботи 

(додаток Б), затверджує та контролює його реалізацію; у разі суттєвих по-

рушень, які можуть призвести до зриву встановлених термінів подання 

магістерської роботи до ДЕК, інформує завідувача кафедри для прийняття 

відповідних заходів, у тому числі й рішення про недопущення до захисту 

магістерської роботи; 

здійснює загальне керівництво магістерською роботою і несе відповідальність 

за наявність у роботі помилок системного характеру; у разі невиконання 

магістрантом рекомендацій керівника щодо виправлення помилок, зазна-

чає це у відгуку; 

готує відгук з характеристикою діяльності магістранта під час виконання магіс-

терської роботи і несе відповідальність за його об’єктивність; 

готує магістранта до захисту магістерської роботи. 

Повністю оформлена магістерська робота з підписами магістра та консультан-

тів, згідно з календарним планом та графіком контролю, надається керівнику на 

відгук не пізніше, ніж за 10 днів до захисту. 

Відгук керівника складається у довільній формі із зазначенням загальної оцінки 

виконаної магістерської роботи, відповідності якості підготовки магістранта вимо-

гам освітньо-кваліфікаційної характе-ристики магістра (ОКХ) і можливості прис-

воєння йому відповідної кваліфікації. 

Рецензент магістерської роботи призначається рішенням випускаючої кафед-

ри з числа компетентних учених у даній галузі науки, здатних здійснити вичерпну 

й об’єктивну експертизу дослідження. На підставі направлення за підписом завіду-

вача кафедри він отримує від магістранта роботу для рецензування, докладно зна-

йомиться з її змістом та графічним матеріалом, приділяє увагу науково-технічному 

рівню розробки, актуальності та раціональності прийнятих рішень, правильності 

розрахунків, використанню новітніх технологій, дотриманню вимог державних 

стандартів тощо. За необхідності запрошує магістранта на бесіду для отримання 

його пояснень щодо питань магістерської роботи. Після детального ознайомлення 



зі всіма матеріалами роботи рецензент готує критичну рецензію у друкованому 

вигляді. 

Рецензія на магістерську роботу складається із зазначенням відповідності магі-

стерської роботи затвердженій темі та завданню, актуальності теми, ступеня вико-

ристання сучасних досягнень науки, техніки, виробництва, інформаційних та інже-

нерних технологій, недоліків роботи, її оцінки за 4-бальною системою і можливос-

ті присвоєння магістранту відповідної кваліфікації (формулювання згідно з діючи-

ми нормативними документами). Рецензія не повинна дублювати відгук керівника, 

тому що відгук керівника – це в основному характеристика професійних якостей 

магістранта та його роботи в процесі виконання дослідження, а рецензія – це хара-

ктеристика якості безпосередньо магістерської роботи.  

Негативна оцінка роботи, яка може бути висловлена в рецензії, не є підставою 

для недопущення магістранта до захисту в ДЕК.  


