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1. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1.1. У кваліфікаційній роботі розкривається суть проблеми, що 

розглядається, показується ступінь її наукової розробки та практичні аспекти. 

Проблема розглядається на основі дослідження літератури, наукових джерел, 

вивчених фактів, даних експерименту, тощо; вона всебічно аналізується; 

висновки, відповідно, обґрунтовуються, відображається позиція автора. Зміст 

і структура кваліфікаційної роботи визначаються індивідуальним навчальним 

планом студента. 

 

1.2. Кваліфікаційна дипломна робота, як правило, складається з 

(див. додатки): 

- титульної сторінки; 

- календарного плану виконання магістерської роботи; 

  - анотації українською та англійською мовами; 

  - змісту; 

  - переліку умовних позначень; 

  - вступу; 

  - розділів; 

  - заключних висновків; 

  - списку використаних джерел; 

  - додатків (таблиць, рисунків, графіків, діаграм тощо) за потреби. 

 

1.2.1. У вступі: обґрунтовується вибір теми, її актуальність, наукова новизна 

та теоретичне і практичне значення; арґументується вибір об’єкту та 

визначається предмет дослідження; визначаються мета та конкретні завдання 

дослідження.  

 

1.2.2. У розділах роботи викладається основний зміст дослідження: огляд 

літератури, яка стосується вибраної теми, теоретичні основи, проблеми, 

практичні питання, вказуються та описуються методи та способи вирішення 

поставлених завдань, досвід їх розв’язання, результати екперіментів та їх 

аналіз. Кожний розділ закінчується короткими висновками. 

 

1.2.3. У заключній частині роботи висвітлюються теоретичні та практичні 

результати виконання завдань дослідження (сформульованих у вступі) у 

формі висновків. За необхідності даються рекомендації щодо їх практичного 

застосування. 

 

1.3. Загальний обсяг тексту кваліфікаційної роботи 50-90 сторінок. До 

обсягу роботи не враховуються додатки. 

 

 



2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Підготовка кваліфікаційної роботи включає: 

- опрацювання джерел та роботу з науковою літературою; 

- виконання науково-дослідної роботи згідно індивідуального 

навчального плану (впродовж усього навчання); 

- звіти про результати науково-дослідної роботи на наукових семінарах 

кафедри біомедицини та нейронаук; 

- затвердження теми кафедрою на початку 3 семестру; 

- апробація наукових результатів на наукових конференціях та наукових 

семінарах кафедри біомедицини та нейронаук; 

- постійна робота та контроль наукового керівника; 

- щосеместрова атестація щодо ходу виконання науково-дослідної 

роботи; 

- остаточне оформлення кваліфікаційної роботи та її передача на кафедру 

разом з відгуком наукового керівника; 

- організація незалежного рецензування кафедрою; 

- попередній публічний захист роботи на науковому семінарі; 

- врахування зауважень учасників наукового семінару та рецензента(ів); 

- публічний захист кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною 

комісією. 

2.2. Студентові надається право обрати тему кваліфікаційної роботи з 

напрямів досліджень, що запропоновані кафедрою біомедицини та 

нейронаук. 

3.3. Тема кваліфікаційної роботи, науковий керівник та співкерівники (за 

потреби) ухвалюються на засіданні кафедри. 

 За необхідності тема кваліфікаційної роботи (за потреби зміна науковго 

керівника) можуть уточнюватися або змінюватися рішенням засідання  

кафедри. 

 Тему кваліфікаційної роботи може бути змінено та уточнено впродовж 

першого року навчання. 

 Офіційно теми закріплюються та затверджуються згідно з графіком 

навчального процесу – на початку третього семестру навчання. 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 Готовий роздрукований та переплетений текст кваліфікаційної роботи 

повинен бути підписаний студентом та науковим керівником та переданий на 

кафедру. Окремо надається оформлений та підписаний завідуючим кафедри, 

керівником дипломної роботи та секретарем кафедри Індивідуальний 

навчальний план підготовки магістра з виконаними планами робіт за перший 

та другий рік навчання та звітами студента за роками навчання. 

 

3. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТА ДО ЗАХИСТУ 

 



 Остаточний варіант кваліфікаційної роботи студент подає на 

спеціалізовану кафедру не пізніше ніж за тиждень до захисту, відповідно до 

графіку роботи екзаменаційної комісії. Кафедра надає висновок щодо 

ступеня готовності кваліфікаційної роботи до захисту перед екзаменаційною 

комісією та організовує її належне рецензування. 

 

5. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 До захисту кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які 

повністю виконали всі вимоги індивідуального навчального плану. 

 Захист кваліфікаційної роботи відбувається на відкритому засіданні 

спеціально створеної екзаменаційної комісії. Склад і графік її засідань 

оголошується за місяць до початку її роботи. Екзаменаційна комісія 

заслуховує автора кваліфікаційної роботи, рецензію на неї та відгук 

наукового керівника(ів), а також висновок кафедри. 

 Усний виступ студента на відкритому засіданні екзаменаційної комісії 

повинен супроводжуватися комп’ютерною презентацією і містити в собі, 

зокрема: 

- чітке формулювання проблеми та її актуальність; 

- висвітлення одержаних результатів виконаного дослідження і їх аналіз; 

- виклад зроблених автором узагальнень, висновків, рекомендацій. 

 Студент зобов’язаний також відповісти по суті на запитання членів 

екзаменаційної комісії та присутніх, дати арґументовані роз’яснення щодо 

критичних зауважень рецензії(ій). 

 Рішення про оцінку кваліфікаційної роботи приймається на закритому 

засіданні екзаменаційної комісії відповідно до «Положення про органiзацiю 

та проведення поточного i семестрового контролю результатів навчання та 

порядок формування рейтингового оцінювання досягнень здобувачiв вищої 

освiти». 

 Визначальними критеріями оцінювання кваліфікаційної роботи є 

самостійність, теоретичний рівень, наукове та практичне значення 

результатів дослідження, новизна, практична значимість рекомендацій, 

уміння студента вести дискусію, арґументовано захищати свою концепцію та 

висновки, відсутність запозичень та дотримання принципів академічної 

доброчесності. 

 Критерії оцінювання магістерської роботи. Магістерська робота 

оцінюється диференційовано за стобальною системою (“відмінно”, “добре”, 

“задовільно”, “незадовільно”), та  міжнародною  системою  ECTS  

(A;B;C;D;E;F;FX) з  урахуванням  якості  виступу  і відповідей на питання, 

відгуку наукового керівника та зовнішньої рецензії. Слід пам’ятати, що 

висока якість виконаної магістерської роботи не є гарантією її високої 

оцінки. Висока оцінка керівника та рецензента може бути знижена через 

некваліфікований захист магістерської роботи.  

У  процесі  визначення  оцінки  враховується  низка  важливих  показників 

якості магістерської роботи: 



Змістовні аспекти роботи: 

• актуальність обраної теми дослідження; 

• спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій; 

• відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням; 

• наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; 

• рівень обгрунтування запропонованих рішень; 

• ступінь самостійності проведення дослідження; 

• розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення. 

Якість захисту роботи: 

• уміння  стисло,  послідовно  й  чітко  викласти  сутність  і  результати 

дослідження; 

• здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди; 

• загальний рівень підготовки студента; 

• володіння культурою презентації. 

 Студентові, який успішно захистив кваліфікаційну роботу, за рішенням 

екзаменаційної комісії присвоюється відповідний ступінь вищої освіти. 

За умови, що студент здав на «відмінно» 75% обов’язкових і вибіркових 

дисциплін навчального плану, а з інших дисциплін з оцінкою «добре» і 

захистив кваліфікаційну роботу з оцінкою «відмінно», йому видається 

диплом з відзнакою. 

 Остаточний варіант кваліфікаційної роботи (один примірник), рецензія, 

висновок кафедри, відгук наукового керівника та анотація здаються до архіву 

спеціалізованої кафедри біомедицини та нейронаук. Електронний варіант 

кваліфікаційної роботи розміщується на сторінці спеціалізованої кафедри 

біомедицини та нейронаук у вільному доступі. 

 Тема та оцінка кваліфікаційної роботи заноситься в додаток до 

диплому випускника, залікову книжку і навчальну картку студента. Студент, 

який під час підсумкової атестації отримує незадовільну оцінку, 

відраховується з університету. Йому видається академічна довідка про 

прослухані курси. Студентам, які не можуть складати підсумкові екзамени 

або захищати кваліфікаційну роботу з поважних причин (документально 

підтверджених), надається можливість оформити академічну відпустку не 

більше, ніж на один рік. 


