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6.4. Процедура публічного захисту магістерської роботи  

Захист магістерської роботи проходить на засіданні Державної екзаменаційної комісії 
(ДЕК). Перед початком захисту магістерських робіт в ДЕК подаються такі документи: 

- довідка деканату факультету (навчального відділу) про виконання студентами навчаль-
ного плану і про отримані ними оцінки (рейтинг); 

- відзив наукового керівника; 

- рецензія на магістерську роботу; 

- автореферат магістерської роботи; 

- магістерська робота; 

- документ, що відображає впровадження результатів роботи, якщо таке є.  

Державній екзаменаційній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характе-
ризують наукову і практичну цінність виконаної магістерської роботи – друковані статті за те-
мою роботи, тези доповідей, довідки про апробацію та інше.  

До захисту не допускаються студенти, які не виконали навчальної програми і на момент 
подання роботи до захисту мають академічної заборгованості.  

Дата захисту визначається графіком засідань державних екзаменаційних комісій, що за-
тверджується адміністрацією і доводиться до відома голів, членів ДЕК, слухачів.  

Захист проходить в обстановці високої вимогливості, принциповості, дотримання науко-
вої етики. Ґрунтовному аналізу повинні піддаватися достовірність усіх висновків та рекоменда-
цій наукового і практичного характеру, які містяться в роботі.  

Засідання ДЕКу для захисту магістерської роботи складається з таких послідовних ета-
пів: 

- представлення магістранта та його роботи секретарем ДЕК; 

- наукове повідомлення автора; 

- відповіді на запитання членів ДЕК і присутніх; 

- виступ керівника, або оголошення відзиву керівника магістерської роботи; 

- оголошення рецензії; 

- відповіді на зауваження керівника та рецензентів; 

- публічне обговорення магістерської роботи за участю членів ДЕК і присутніх; 

- прикінцеве слово здобувача, за необхідністю; 

- підбиття, наприкінці денної роботи ДЕК, підсумків захисту магістерських робіт і про-
голошення оцінок, які отримали студенти.  

Засідання Державної екзаменаційної комісії проводиться під керівництвом голови ДЕК, 
або, у разі його відсутності, – заступника голови.  

Секретар ДЕК на засіданні, після відкриття засідання головуючим, оголошує назву магіс-
терської роботи, прізвище, ім’я та по батькові її автора, а також доповідає про наявність усіх ма-
теріалів, тобто відгуку, рецензії, текстів публікацій (якщо вони є), виступів за темою роботи на 
наукових конференціях, симпозіумах, гуртках тощо. До відома присутніх доводиться також рі-
вень успішності (рейтинг) магістранта.  

Потім слово для повідомлення про основні положення дослідження надається самому 
магістранту.  
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Виступ студента на відкритому засіданні Державної комісії має бути старанно підготов-
леним, стислим і містким. У ньому мають бути: 

− чітко поставлена проблема; 

− обґрунтування її актуальності; 

− розкриття ступеня науковості розробки – визначення мети і завдань дослідження, екс-
перименту, засобів її досягнення; 

− відомості про структуру роботи; 

− оцінка змісту зроблених автором  узагальнень, висновків, конкретних рекомендацій, а 
також дані про доцільність їх впровадження. 

Особливо важливим є те, щоб мовлення студента було ясним, граматично правильним, 
впевненим, що робить доповідь зрозумілою і переконливою. Мовлення студента має бути ще й 
виразним, що залежить від темпу, гнучкості та інтонації. Враження від виступу різко погіршу-
ється, коли говорять квапливо, ковтаючи закінчення слів або дуже тихо і невиразно. Спокійна, 
некваплива манера викладання завжди імпонує слухачам. Слід зважати також на вибір одягу, 
пози під час виступу, а також жестів, міміки, манер та інших зовнішніх форм поведінки. Елеган-
тність, охайність в одязі сприяє прихильному ставленню до студента членів державної екзаме-
наційної комісії, а також усіх присутніх на захисті. 

Не рекомендується подавати виступ у формі читання тексту доповіді. 

Доповідь починається зі звернення: “Шановний пане голово!, Шановні члени Державної 
комісії! Панове присутні!”. Під час доповіді необхідно звертати увагу членів комісії на демон-
страційний матеріал, коротко пояснюючи його зміст, і на пропозиції та висновки, що є результа-
том магістерської роботи. 

Свій виступ (до 15 хвилин) магістрант будує на основі завчасно підготовлених тез допо-
віді. У виступі він покликаний показати високий рівень теоретичної підготовки, широку еруди-
цію, здібності логічно та виразно викласти найбільш суттєві результати проведеного дослі-
дження.  

Після завершення виступу магістрант відповідає на запитання. Члени ДЕК і присутні в 
усній формі можуть ставити запитання з проблем, яких торкнувся магістрант у роботі, методів 
дослідження, висновків тощо.  

Після відповідей на запитання головуючий надає слово науковому керівнику. При відсут-
ності на засіданні Державної екзаменаційної комісії наукового керівника секретар знайомить 
членів комісії та присутніх зі змістом відзиву на виконану роботу.  

Після виступу керівника секретар оголошує рецензію і надає слово магістранту для від-
повіді на зауваження та побажання, які містяться у виступі наукового керівника та у рецензії.  

Після цього розпочинається публічне обговорення роботи, в якому мають право брати 
участь усі присутні на захисті.  

Після завершення дискусії, за бажанням студента, йому може бути надано заключне сло-
во. На підставі рецензії та відгуку наукового керівника, результатів захисту магістерської роботи 
ДЕК приймає мотивоване рішення щодо оцінки знань кожного слухача та присвоєння кваліфі-
кації «магістра фінансів».  

 Секретарем ДЕК ведеться протокол захисту, заноситься оцінка до відомості, що зберіга-
ється в університеті. Відомість підписується головою та членами ДЕК. Студенти, які не захис-
тили магістерську роботу, отримують довідку про проходження магістерської програми.  

Магістерські роботи зберігаються у бібліотеці. Бібліотека проводить облік осіб, які кори-
стуються магістерськими роботами.  


