
2.3. Завдання до виконання 
 

Завдання магістерської роботи та її зміст визначається керівником та включає: 

тему роботи, лаконічно сформовані задачі дослідження, наприклад, «Методика роз-

рахунку електронного кардіографа», «Оптимізація параметрів терапевтичних 

лазерів»; 

найменування об’єкту втілення результатів досліджень – медичного приладу або 

технологічного процесу його виго-товлення; 

повне формулювання задачі та мети роботи, яка має бути досягнута в результаті 

досліджень; 

вихідні дані для виконання досліджень; 

зміст магістерської роботи, склад робіт з дослідження та проектування; 

перелік графічного матеріалу; 

вказівки щодо використання засобів обчислювальної техніки; 

термін видачі та виконання завдання; 

консультантів за розділами; 

календарний план виконання робіт. 

Теми магістерських робіт розробляє кафедра з урахуванням специфіки спеціально-

сті та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка магістрів, вимог галузевих стан-

дартів вищої освіти (ОКХ, ОПП), наукових досліджень та професійних інтересів про-

фесорсько-викладацького складу кафедри, замовлень і рекомендацій виробничих підп-

риємств, науково-дослідних інститутів. Як правило, вони пов’язані з науково-

дослідною роботою студента на кафедрі. 

Магістранти можуть запропонувати тему дослідження з необхідним обґрунтуван-

ням доцільності її розробки відповідно до їх уподобань, власних можливостей, макси-

мального використання матеріалів курсового проектування, результатів науково-

дослідної роботи, практичного досвіду роботи за фахом (для студентів-магістрантів, 

які поєднують навчання з роботою на підприємствах, в установах, фірмах тощо). Тема-

тика розглядається й ухвалюється на засіданні кафедри. Закріплення за студентом те-

ми магістерської роботи і керівника здійснюється наказом ректора університету за 

поданням кафедри. Після цього вступає у силу графік виконання кваліфікаційної робо-

ти. 

За своєю тематикою та змістом магістерські роботи мають відповідати профілю 

спеціальності 8.090905 «Медичні прилади і системи». Тематика магістерських робіт 

обирається відповідно до реальних задач виробництва, сучасного стану і перспектив-

них напрямків розвитку медичної техніки та електронних технологій. 

Теми магістерських робіт повинні бути актуальними, відповідати сучасному рівню 

науки, техніки, відбивати перспективи розвитку проектування і технології виробницт-

ва медичних приладів та систем, спрямовані на вирішення національних і регіональ-

них потреб та проблем розвитку приладобудування. Робота повинна мати чітко вияв-

лену дослідницьку спрямованість і надавати можливість майбут-ньому магістру ви-

явити свої знання та навички. Назва теми повинна бути, за можливості, короткою, чіт-

ко і конкретно відображати мету та основний зміст роботи. 

Роботи дослідницького характеру присвячуються теоретичним та експерименталь-

ним дослідженням нових конструкторських і техно-логічних рішень, фізико-технічних 

проблем конструювання і техно-логії виробництва електронних медичних приладів, 

питанням автоматизації конструкторсько-технологічних етапів проектування. В проце-



сі проектування широко використовується сучасний математич-ний апарат науко-

вих досліджень і засоби обчислювальної техніки. На базі досліджень формуються 

рекомендації з нових методів конструювання, нових конструкторських рішень або з 

удосконалення існуючих технологій виготовлення медичних приладів з техніко-

економічним обґрунтуванням. 

Магістерські роботи з розробки алгоритмічних і програмних засобів мають бути 

спрямовані на розробку алгоритмів та програм, а також використання наявних про-

грамних засобів для розробки конструкцій медичних приладів та технології їх виго-

товлення. 

Проекти даного напрямку включають окремі питання САПР: 

алгоритмічні процедури прийняття конструкторсько-техноло-гічних рішень, на-

приклад, вибір матеріалів, покриття, методів охолодження, віброізоляції то-

що; 

алгоритмічне конструювання різних структурних рівнів медич-них приладів; 

алгоритмічний підхід до розробки медичних приладів у цілому. 

Необхідно, за можливості, уникати початку формулювання назви теми роботи зі 

слів «Дослідження...», «Розробка...», «Проект...», «Проектування...» тому, що саме це 

передбачає їх визначення. У назві мають бути відсутні також будь-які кількісні дані. 

Завдання на дослідження з урахуванням наведених рекомендацій та вимог має 

бути чітко заповнене, підписане магістрантом, консуль-тантом, керівником та затвер-

джене завідувачем кафедри і видане магістранту не пізніше одного тижня після поча-

тку періоду підготовки кваліфікаційної роботи. Бланк завдання наведений у додатку 

А. 

 

У завданні зазначаються: 

тема магістерської роботи та наказ по університету, яким вона затверджена 

(вписується після отримання наказу дека-натом); 

термін здачі магістрантом закінченої роботи, який встановлюється рішенням 

кафедри з урахуванням часу, необхідного для отримання відгуку керівника, 

візи завідувача кафедри про допуск до захисту, рецензії на кваліфікаційну 

роботу та подання секретарю ДЕК не пізніше ніж за дві доби до захисту; 

вихідні дані до роботи; зазначаються лише кількісні та якісні показники щодо 

умов, засобів та методів, які характеризують спрямованість наукового дослі-

дження, конкретизують мето-дику розв’язання теоретичних задач та прове-

дення експери-менту; 

перелік питань, які повинні бути розроблені; зазначаються конкретні завдання з 

окремих розділів роботи (основного, спеціального, економічного, охорони 

праці, цивільної оборони та інших), послідовність та зміст яких визначають 

фактично програму дій магістранта та майбутню структуру поясню-вальної 

записки. Формулювання цих завдань з кожного розділу роботи повинно бути 

в наказовому способі, тобто починатися зі слів: «Розробити...», 

«Обґрунтувати...», «Опти-мізувати...», «Провести аналіз...», «Розрахувати...» 

тощо; 

перелік графічного (ілюстративного) матеріалу; визна-чаються креслення, діаг-

рами, гістограми, рисунки, плакати тощо, які є обов’язковими для виконання 

в даній роботі. Кількість обов’язкових креслень, ілюстрацій та їх формати 

визначає випускаюча кафедра з урахуванням наведених вимог; 



консультанти з окремих частин роботи; зазначаються назви питань (наприклад, 

з питань економічного обґрун-тування дослідження або просто з економічних 

питань, питань охорони праці, з технологічної розділу, інших спеціальних пи-

тань) та вчене звання, прізвище, ініціали й посада консультанта з цих питань; 

дата видачі завдання; завдання підписується керівником магістерської роботи, 

який несе відповідальність за виконання та збалансованість її обсягу з часом, 

відведеним на виконання роботи, а також магістрантом, який своїм підписом 

засвідчує дату отримання завдання для виконання. Завдання є необхідною 

складовою пояснювальної записки. Внесення до нього суттєвих змін допуска-

ється, як виняток, рішенням кафедри на прохання керівника магістерської ро-

боти тільки протягом місяця від початку виконання роботи. 

Таким чином, завдання на магістерську роботу повинно бути зорієнтовано на вирі-

шення переважно теоретичних та експеримен-тальних задач науково-технічних дослі-

джень.  


