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ВСТУП 
 

Заключним етапом процесу навчання в магістратурі є випускна 

кваліфікаційна робота магістра, яка повинна відображати ступінь підготовки 

випускника з усіх дисциплін, передбачених навчальним планом, вміння 

застосовувати набуті знання в практичній роботі та самостійно вирішувати 

науково-технічні та організаційні задачі національного господарства.  
Головною метою кваліфікаційної роботи є демонстрація студентом 

здатності до самостійного розв’язання комплексних практичних завдань 
технологічного, управлінського та економічного характеру в галузі транспортних 

технологій. 

Головним завданням кваліфікаційної роботи є обґрунтування управлінських 

рішень щодо удосконалення об’єкта дослідження на базі дослідження та аналізу 

техніко-експлуатаційних показників роботи транспортного підприємства та стану 

ринку транспортних послуг.  

Для вирішення цього завдання студенту необхідно:  

–проаналізувати сучасний стан організації транспортного обслуговування на 

підприємстві, виявити сильні та слабкі сторони, визначити основні проблеми та 

недоліки методів транспортного обслуговування, що використовуються;  

–проаналізувати тенденції на ринку в обраному сегменті, провести прогнозування 

попиту на транспортні послуги, оцінити показники конкурентоспроможності 

підприємства, виявити резерви для їх покращення;  

–продемонструвати знання та навички використання сучасних методів 

прогнозування, економіко-математичного моделювання, проектування 

транспортно-технологічних схем, аналізу господарської діяльності, 

національних та міжнародних нормативно-правових актів, що регламентують 

роботу транспортних підприємств;  

–показати навички аналітичного мислення, критичного аналізу, формулювання 

цілей, задач, висновків, представлення результатів у вигляді пояснювальної 

записки, демонстраційних листів, презентацій, доповіді. 
Захист магістерської роботи є формою державної атестації випускників, що 

дає підстави екзаменаційній комісії (ЕК) прийняти рішення про присвоєння 
випускнику магістратури відповідної кваліфікації та видання йому державного 

документа про освіту.  
Представлені методичні вказівки покликані сприяти підвищенню якості 

науково-технічних розробок в випускних кваліфікаційних роботах магістрів 
спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

Вони встановлюють загальні вимоги до структури, змісту та порядку їх 
оформлення. Також наведені основні вимоги по представленню та захисту 

магістерських робіт в ЕК.  
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Магістерська кваліфікаційна робота – самостійна випускна 

кваліфікаційна робота, в якій відображені результати теоретичної та практичної 

підготовки магістрів в рамках освітньо-професійної програми зі спеціальностей 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Магістерська 

кваліфікаційна робота є формою контролю набутих здобувачем вищої освіти у 

процесі навчання інтегрованих знань, умінь та навичок, які необхідні для 

успішного виконання професійних обов'язків. 

До написання випускної роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які в 

повному обсязі виконали усі вимоги навчального плану. 

Магістерська кваліфікаційна робота готується кожним здобувачі вищої 

освіти в індивідуальному порядку під керівництвом наукового керівника роботи з 

числа професорсько-викладацького складу. 

Мета магістерської кваліфікаційної роботи – визначення рівня 

підготовки випускника магістратури до самостійної професійної діяльності та 

осмислення ним професійної проблеми у конкретній сфері виробництва або 

наукової діяльності шляхом проведення аналітичних і (або) практичних наукових 

досліджень та розробки рекомендацій з впровадження їх результатів. 

Запропоновані в магістерській роботі рішення мають бути науково 

обґрунтованими, з відповідним аналізом існуючої ситуації та прогнозом щодо 

результатів їх впровадження. 

Магістерська кваліфікаційна робота має демонструвати рівень фахової 

підготовки здобувача вищої освіти до професійної або наукової діяльності, який 

відображає: 

• рівень оволодіння теоретичними знаннями з професійно орієнтованих і 

спеціальних дисциплін; 

• вміння узагальнювати, аналізувати наукові джерела та статистичні дані, 

формулювати наукові висновки і обґрунтовувати конкретні пропозиції; 

• вміння працювати з нормативно-правовими актами; 

• здатність використовувати сучасні методи дослідження та інформаційні 

технології; 

• вміння знаходити аналоги розв'язання проблеми у вітчизняній та 

зарубіжній практиці, адаптувати їх до конкретного предмета (об'єкта) 

дослідження. 

Наукову інформацію стосовно досліджуваної проблеми в магістерській 

кваліфікаційної роботі необхідно викладати у повному обсязі, ґрунтуючись на 

фактичному матеріалі з детальним описом методики дослідження та аналізом 

одержаних результатів досліджень, з обґрунтуваннями новизни та практичного 

значення роботи. 

Результати наукових досліджень необхідно викладати стисло, логічно та 

аргументовано, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. 

Магістерська кваліфікаційна робота повинна містити висновки, зроблені на 

основі власних досліджень, викладені чітко, конкретно, лаконічно. 

Підготовка і захист кваліфікаційної магістерської роботи включають 

наступні етапи: 

• вибір теми і об'єкта дослідження, затвердження теми; 
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• розробка завдання на магістерську кваліфікаційну роботу, складання 

календарного плану її виконання; 

• опрацювання літературних джерел і складання плану магістерської 

кваліфікаційної роботи; 

• збирання фактичного матеріалу під час магістерського стажування; 

• обробка фактичного матеріалу із застосуванням сучасних методів 

статистичного аналізу; 

• написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення 

науковому керівнику; 

• усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення 

магістерської кваліфікаційної роботи; 

• подання зброшурованої у твердій палітурці завершеної магістерської 

кваліфікаційної роботи на випускаючу кафедру з спеціальності 275 Транспортні 

технології; 

• отримання відгуку наукового керівника; 

• зовнішнє рецензування магістерської кваліфікаційної роботи; 

• захист магістерської кваліфікаційної роботи на засіданні Державної 

екзаменаційної комісії (далі ЕК). 

До виконання магістерської кваліфікаційної роботи допускаються здобувачі 

вищої освіти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили 

магістерське стажування і переддипломну практику та захистили відповідні звіти. 
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2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇРОБОТИ МАГІСТРА 

 

2.1. Порядок розробки і закріплення тем кваліфікаційної роботи 

магістра 

Вибір актуальної теми багато в чому визначає успіх результатів 

роботистудента при виконанні дослідження. При цьому важливу роль у виборі 

темиграє науковий інтерес магістранта і опрацьованість ним теми в 

рамкахнаписаних у процесі навчання наукових робіт, випускної 

кваліфікаційноїроботи бакалавра, оцінка студентом його можливості повноцінно і 

оригінальнорозкрити заплановану тему. Крім того, при виборі тематики слід брати 

до увагиколо наукових інтересів передбачуваного наукового керівника: збіг чи 

перетинпроблематики досліджень, безсумнівно, забезпечать максимально 

пліднуспівпрацю. 

Тематика магістерських робіт розробляється провідними викладачами 

кафедр факультету, які забезпечують реалізацію освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів зі спеціальностей 275.03 Транспортні технології з 

урахуванням пропозицій і потреб установ, підприємств та організацій, на базі яких 

виконується магістерська кваліфікаційна робота. 

Теми робіт затверджуються на засіданні кафедри, оформляються протоколом 

і узгоджуються з деканом факультету.Не пізніше першого грудня студент першого 

курсу магістратури подаєзаяву, завізовану науковим керівником, на ім'я завідувача 

кафедри про вибір їмтеми роботи. 

Конкретизація теми випускної роботи з відображенням у наказі 

поуніверситету здійснюється в кінці другого семестру.Список затверджених тем 

вивішується на дошці оголошень відповідної кафедри для ознайомлення з ними 

здобувачів вищої освіти на початку 2-го курсу магістратури.Зміна, коригування 

теми магістерської роботи можливі не пізніше, ніж замісяць до передбачуваної 

дати захисту на підставі особистої заяви студента,узгодженої з науковим 

керівником, на ім'я завідувача кафедри. 

Здобувачам вищої освіти надається право самостійно обирати тему 

магістерської кваліфікаційної роботи згідно з тематикою, що затверджена 

відповідною кафедрою, або вони можуть запропонувати свою тему, обґрунтувавши 

її актуальність та відповідність фахові. 

При виборі теми магістерської кваліфікаційної роботи слід враховувати її 

актуальність і новизну, наявність наукової бази для її виконання, можливість 

отримання та опрацювання експериментального матеріалу, наявність власних 

науково-технічних і методичних розробок, перспективу професійної орієнтації. 

Призначення тем магістерських кваліфікаційних робіт відбувається за 

особистими заявами здобувачів вищої освіти і поданням відповідних кафедр з 

урахуванням наукових інтересів, які виявлені ними на попередніх курсах навчання. 

Не допускається виконання декількох робіт з однієї теми. 

З метою своєчасної підготовки магістерської кваліфікаційної роботи, згідно з 

поданням відповідної кафедри, погодженим з координатором програми підготовки 

магістрів, призначаються наукові керівники магістерських робіт. Для написання 

магістерської кваліфікаційної роботи за здобувачем вищої освіти закріплюється 

один науковий керівник. 
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Закріплення за здобувачем вищої освіти тем випускних робіт і наукових 

керівників оформлюється наказом ректора Університету не пізніше, ніж за дев'ять 

місяців до закінчення навчання у магістратурі [1]. 

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт поновлюється кожного 

навчального року. 
 

2.2. Наукове керівництво магістерською роботою 

Науковими керівниками магістерських кваліфікаційних робіт, за поданням 

завідувача кафедри, яка приймає участь в реалізації освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів, можуть бути доктори та кандидати наук, найбільш досвідчені 

наукові працівники Університету. 

Наукові керівники розробляють теми магістерських кваліфікаційних робіт і 

виносять їх на засідання кафедри. 

За одним науковим керівником закріплюється до 5 здобувачів вищої освіти 

на навчальний рік. 

Науковий керівник магістерської кваліфікаційної роботи зобов’язаний: 

• здійснювати керівництво підготовкою магістерської кваліфікаційної ро 

боти; 

• формувати разом із здобувачем вищої освіти завдання на підготовку 

магістерської роботи; 

• контролювати виконання здобувачем вищої освіти графіку підготовки 

магістерської кваліфікаційної роботи; 

• аналізувати та контролювати організацію самостійної роботи здобувачем 

вищої освіти по підготовці кваліфікаційної роботи; 

• надавати допомогу в складанні календарного плану на весь період 

підготовки магістерської кваліфікаційної роботи; 

• рекомендувати літературу, довідкові та архівні матеріали, інші джерела для 

опрацювання за темою магістерської кваліфікаційної роботи; 

• проводити систематичні консультації, визначені розкладом та призначені за 

необхідністю. 

Не рідше одного разу на місяць, здобувач вищої освіти звітується про 

виконання магістерської кваліфікаційної роботи перед науковим керівником, який 

на основі аналізу підготовлених матеріалів фіксує виконання календарного плану, 

про що подає інформацію на засідання кафедри. Науковий керівник відмічає 

помилки і неточності у матеріалах роботи, вказує способи їх усунення або шляхи 

раціонального вирішення завдання. 

Завершену магістерську кваліфікаційну роботу, підписану консультантами, 

здобувач вищої освіти подає на перевірку науковому керівникові, який дає на неї 

письмовий відгук (додаток Г). Якщо магістерська кваліфікаційна робота, з погляду 

наукового керівника, готова до захисту перед ЕК, відповідна рекомендація дається 

ним у кінці відгуку. 

Письмовий відгук наукового керівника на магістерську кваліфікаційну 

роботу висвітлює рівень використання здобувачем вищої освіти теоретичних знань 

для розв'язання завдань дослідження, аналіз методики дослідження, оцінку якості 

вирішення завдань дослідження, аналіз та оцінку запропонованих дослідником 

заходів, інформацію про недоліки магістерської кваліфікаційної роботи, загальні 

висновки та оцінку роботи. 
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Науковий керівник оцінює магістерську кваліфікаційну роботу записом: – 

"Допускається до захисту",а в разі негативної оцінки–"До захисту не 

допускається". 

У випадку негативного висновку щодо допуску здобувача вищої освіти до 

захисту магістерської кваліфікаційної роботи, це питання виноситься на розгляд 

засідання кафедри за участю наукового керівника. 
 

2.3 Робота над змістом та текстом магістерської роботи 

2.3.1 Складання робочого плану обраної та затвердженої теми 

Попередній план роботи студент складає самостійно на підставіпопереднього 

ознайомлення з літературою і обов'язково погоджує його знауковим керівником. 

При складанні плану студенту слід визначити змістокремих глав і дати їм 

відповідну назву, продумати зміст кожної глави танамітити у вигляді параграфів 

послідовність питань, які будуть в нихрозглянуті. 

Структура плану повинна бути підпорядкована логікі розкриття 

темидослідження. 

Необхідно витримувати субординацію назви теми, розділів і параграфів. 

Разом з тим, робочий план магістерської роботи повинен бути 

гнучким,оскільки зміни в плані роботи можуть бути пов'язані з деяким 

коректуваннямнапрямків роботи, необхідність в якому може виникнути після 

детальногоознайомлення з досліджуваною проблемою, або з тією обставиною, що 

по рядупитань, виділених у самостійні розділи, може не виявитися достатньої 

кількостіматеріалу або, навпаки, можуть з'явитися нові дані, що 

представляютьтеоретичний і практичний інтерес. Всі зміни повинні бути 

погоджені знауковим керівником. Остаточний варіант плану магістерської 

роботизатверджує науковий керівник і по суті план повинен являти собою зміст 

роботи. 

2.3.2 Підбір літератури 

Підбір літератури слід починати відразу ж після вибору теми роботи. В якості 

джерел інформації для написання магістерської роботи можуть виступати 

підручники, навчальні посібники, монографії, періодичналітература, законодавчі та 

нормативні акти, збірники наукових статей іматеріалів конференцій, зарубіжні 

джерела, бази даних, матеріали офіційнихсайтів Інтернету. 

При аналізі інформації необхідно дотримуватись наступнихрекомендацій: 

- у першу чергу слід розглянути літературу, що розкриває теоретичніаспекти 

досліджуваного питання - монографії, підручники та журнальні статті, після цього 

використовувати інструктивні матеріали; 

- при вивченні літератури не потрібно прагнути освоїти всюінформацію, а 

відбирати тільки ту, яка має безпосереднє відношення до темироботи, критерієм 

оцінки прочитаного є можливість його практичноговикористання в роботі; 

- слід орієнтуватися на останні дані по відповідній проблемі, спиратисяна 

найавторитетніші джерела, в тому числі закордонні професійні таперіодичні 

видання; 

- точно вказувати звідки взято матеріали; 

- при відборі фактів з літературних джерел слід підходити до нихкритично; 

- для того щоб без перекручувань передати думку автора першоджерела,для 

ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору слідкористуватися 
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цитатами. Однак число використання цитат має бутиоптимальним, тобто 

визначатися потребами розроблення теми, їх великакількість може сприйматися як 

вираження слабкості власної позиції автора. 

 

2.4. Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи до захисту 

Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи має показати вміння 

здобувача вищої освіти: 

• використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні 

навички для вирішення певної проблеми виробництва або науково-дослідної 

роботи; 

• аналізувати наукові джерела інформації; 

• узагальнювати матеріали та застосовувати сучасну методику наукових 

досліджень при вирішенні визначеної проблеми; 

• обґрунтовано використовувати статистичний та графічний матеріали, 

вітчизняний та міжнародний досвід при висвітленні досліджуваного питання; 

• самостійно приймати оптимальні рішення при вирішенні практичних 

питань, пов'язаних із виконанням магістерської кваліфікаційної роботи; 

• застосувати комп’ютерну техніку, сучасні комп'ютерні технології і 

програми. 

Обов'язковими складовими магістерської кваліфікаційної роботи є: 

постановка мети та завдання дослідження, огляд спеціальної літератури за темою 

роботи, вибір методики дослідження, висвітлення і аналіз одержаних результатів, 

висновки та пропозиції. 

Організація і контроль за процесом підготовки магістерських 

кваліфікаційних робіт покладається на завідувачів кафедр, на яких виконується 

робота. 

Магістерська кваліфікаційна робота, допущена завідувачем кафедри до 

захисту, направляється на зовнішню рецензію. До рецензування залучаються 

відповідальні працівники виробництва, фахівці науково-дослідних установ та 

закладів вищої освіти. Коло наукових та фахових інтересів рецензентів має від-

повідати тематиці магістерської кваліфікаційної роботи . 

Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді, в довільній формі і має 

містити наступні складові: 

• аналіз відповідності змісту магістерської кваліфікаційної роботи її 

завданню; 

• значимість теми магістерської кваліфікаційної роботи для практики та її 

актуальність; 

• глибина висвітлення здобувачем вищої освіти реального стану справ у 

відповідній галузі; 

• висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, 

методичних підходів, елементів наукової новизни; 

• позитивні сторони магістерської кваліфікаційної роботи та її недоліки, інші 

питання на розсуд рецензента; 

• оцінку загальних вражень від магістерської кваліфікаційної роботи 

(оформлення, стиль і грамотність викладання тощо); 

• висновок і рекомендацію щодо можливості допущення магістерської 

кваліфікаційної роботи до захисту і, за бажанням, може бути висловлено 
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зауваження та думку про оцінку роботи за чотирибальною системою 

("відмінно","добре", "задовільно", "незадовільно")та про присвоєння відповідної 

кваліфікації. 

Рецензент має підписати рецензію із зазначенням свого прізвища, імені та по 

батькові, місця роботи і посади, яку займає (додаток Д). 

Рецензія додається до магістерської кваліфікаційної роботи разом з іншими 

документами. 

Завершена магістерська кваліфікаційна робота, підписана автором, разом з 

письмовим відгуком наукового керівника та рецензіями, подається завідувачу 

кафедри, який вирішує питання про допуск здобувача вищої освіти до захисту. 

Термін подання – два тижні до захисту. 

За поданням координатора програми підготовки магістрів, кафедра зобо-

в'язана організувати додаткове рецензування магістерської кваліфікаційної роботи 

та провести її попередній захист у присутності наукового керівника. 

Магістерська кваліфікаційна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту 

та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить 

матеріалів конкретного дослідження, обґрунтованих пропозицій, а також не має 

відгуку та рецензій, до захисту не допускається. 

2.5. Передзахист магістерської кваліфікаційної роботи 

Передзахист - усний виступ, спеціальні слухання, на яких 

випускникпредставляє остаточне формулювання теми магістерської роботи, часто 

текстсамої магістерської роботи, презентацію магістерської роботи. 

Що необхідно зробити до попереднього захисту: 

1. Повністю завершити написання роботи, віддрукувати її "чистовий"текст 

(можна не брошурувати). Перед попереднім захистом роботу 

необхіднопредставити для ознайомлення науковому керівникові. Мета 

рецензування - виявити недоліки роботи, після усунення яких, вона може бути 

рекомендованадо захисту. На попередній захист екземпляр роботи та роздатковий 

матеріалповинні знаходитися в аудиторії, щоб присутні могли з ними 

ознайомитися. 

2. Підготувати матеріал, що ілюструє: плакати, слайди, роздатковийматеріал 

(таблиці, схеми, малюнки, виконані на окремих аркушах А4 вкількості, рівній або 

трохи менше кількості присутніх на передзахисті,презентацію, виконану в 

редакторі "Microsoft PowerPoint"). Підготувати те, щоплануєте використовувати на 

захисті, хоча, можливо, щось доведетьсяпереробляти або доповнювати. 

3. Підготувати текст доповіді та вивчити його (або хоча б основнучастину, під 

час якої Ви демонструєте плакати, слайди і т.д.). Продумати вякій послідовності та 

з якими словами Ви будете підходити до плакатів. 

Ретельно відрепетируйте способи зв'язку різних частин доповіді, щоб 

припереході від плаката до плаката або від опису методик до 

результатівдослідження Ви не губилися. Врахуйте, що вимоги до доповідей 

напередзахисті і захисті однакові. 

Допуск магістранта до захисту магістерської роботи завідувач 

кафедриздійснює на підставі висновків за результатами попереднього захисту 

роботи,відзивом наукового керівника і рецензіями, а також за підсумками 

співбесіди змагістрантом. 
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2.6. Захист магістерської кваліфікаційної роботи 

Захист випускної кваліфікаційної роботи є формою перевірки рівня знань 

здобувача вищої освіти та фактичної підготовленості його до роботи за фахом 

відповідно до вимог державного стандарту. 

Для захисту магістерських кваліфікаційних робіт щорічно створюється ЕК, 

до складу якої входять голова та члени комісії. 

Персональний склад членів ЕК і екзаменаторів затверджується ректором 

Університету не пізніше, ніж за місяць до початку роботи ЕК. Робота ЕК 

проводиться у терміни, передбачені навчальними планами Університету. 

Захист магістерської кваліфікаційної роботи відбувається на відкритому 

засіданні ЕК і передбачає доповідь здобувача вищої освіти, яка структурно 

будується у послідовності від актуальності теми дослідження до висновків і 

пропозицій. 

Списки здобувачів вищої освіти, допущених до захисту магістерських 

кваліфікаційних робіт, подаються в ЕК координатором програми підготовки 

магістрів. 

Координатор організовує ознайомлення членів ЕК з роботами здобувачів 

вищої освіти, яких ця комісія заслуховуватиме. 

У ЕК, перед початком захисту магістерських кваліфікаційних робіт, 

координатором програми підготовки магістрів подаються такі документи: 

- наказ ректора Університету про затвердження складу ЕК; 

- наказ ректора про затвердження тем магістерських кваліфікаційних робіт; 

- списки здобувачів вищої освіти, допущених до захисту магістерських 

кваліфікаційних робіт; 

- зведена відомість про виконання здобувачами вищої освіти навчального 

плану та отримані ними оцінки; 

- магістерська кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти; 

- відгук наукового керівника магістерської кваліфікаційної роботи; 

- рецензія на магістерську кваліфікаційну роботу спеціалістів відповідної 

кваліфікації; 

- документ, що відображає перевірку здобувачем вищої освіти тексту 

магістерської роботи на плагіат. 

ЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову та 

практичну цінність виконаної роботи: друковані статті за темою магістерської 

кваліфікаційної роботи, документи, що вказують на практичне її застосування, 

тощо. 

Перед захистом здобувач вищої освіти зобов'язаний ознайомитися з відгуком 

і рецензіями, проаналізувати їх та підготувати аргументовані відповіді на 

зауваження. 

До захисту не допускаються здобувачі вищої освіти, які не виконали 

навчальної програми і на момент подання до захисту магістерської кваліфікаційної 

роботи мають академічну заборгованість. 

Захист магістерських кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому 

засіданні ЕК за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності 

голови комісії та наукового керівника магістерської кваліфікаційної роботи. У 
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випадку відсутності наукового керівника з поважних причин, його інтереси може 

представляти завідувач кафедри. 

Дата захисту визначається графіком засідань ЕК, що затверджується 

ректором Університету, і доводиться координатором програми підготовки 

магістрів до відома голови, членів ЕК, здобувачів вищої освіти. 

Завершальним етапом виконання студентом роботи є її захист, вінпроводиться 

на підставі наказу про підсумкову державну атестацію.Захист починається з 

доповіді студента за темою роботи протягом 8-10хвилин. Виступ слід починати з 

обґрунтування актуальності обраної теми,опису наукової проблеми і 

формулювання мети роботи, а потім у послідовностіпо розділам розкривати 

основний зміст роботи, звертаючи особливу увагу нанайбільш важливі питання і 

отримані практичні результати. У заключнійчастині доповіді перераховуються 

загальні висновки, пропозиції (рекомендації), сформульовані автором в результаті 

проведення дослідження,відзначаються наукова новизна і практична значимість 

роботи. 

Мова магістранта під час доповіді повинна бути вільною, захист неповинен 

зводитися до прочитання заздалегідь підготовленого тексту доповіді. 

Під час захисту положень магістерської кваліфікаційної роботи випускник 

магістратури повинен використати для забезпечення наочності ілюстративні 

матеріали (креслення, таблиці, схеми тощо). Ці матеріали мають бути оформлені 

так, щоб здобувач вищої освіти міг демонструвати їх без труднощів та щоб їх було 

видно всім присутнім. Доповідач може використати на захисті спеціально 

підготовлені слайди, плівки та інші необхідні демонстраційні матеріали. 

Процедура захисту магістерської кваліфікаційної роботи протоколюється 

секретарем комісії. 

Рішення ЕК щодо оцінки знань, виявлених при підготовці та захисті 

магістерської роботи, а також присвоєння здобувачу вищої освіти кваліфікації 

магістра та видача йому державного документа, приймається на закритому 

засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, 

які брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови ЕК є 

вирішальним. 

Результати захисту магістерських кваліфікаційних робіт визначаються за 

стобальною шкалою і оголошуються у день захисту після оформлення протоколів 

засідання ЕК. 

Здобувачі вищої освіти, які не захистили магістерську кваліфікаційну роботу, 

не мають права на отримання диплома магістра. Таким випускникам видається 

довідка встановленого зразка щодо проходження навчання за програмою 

підготовки магістрів. За ним залишається право бути повторно допущеним до 

захисту магістерської кваліфікаційної роботи протягом наступних трьох років. 

Повторно магістерська кваліфікаційна робота виконується за наявності заяви 

здобувача вищої освіти про допуск до захисту, дозволу ректора Університету і 

рішення випускаючої кафедри про затвердження теми магістерської 

кваліфікаційної роботи і призначення наукового керівника. 

Якщо захист магістерської кваліфікаційної роботи не відбувся з поважних 

причин, про що здобувач вищої освіти у ЕК має подати відповідні документи, 

ректор Університету може продовжити термін його навчання до наступного 
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терміну роботи ЕК із захисту магістерських кваліфікаційних робіт, але не більше, 

як на один рік. 

Незалежно від причин, повторний захист магістерської кваліфікаційної 

роботи в той же рік забороняється. 

Магістерська кваліфікаційна робота після захисту передається на зберігання 

до архіву навчального закладу. 

 

2.7. Критерії оцінювання магістерської кваліфікаційної роботи ЕК 

Підсумкову, диференційовану за стобальною шкалою, оцінку за 

результатами захисту магістерської кваліфікаційної роботи визначає державна 

екзаме-наційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. 

У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості 

магістерської кваліфікаційної роботи та її захисту: 

Змістові аспекти магістерської кваліфікаційної роботи:  

- актуальність обраної теми дослідження; 

- спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;  

- відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;  

- широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;  

- наявність, альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; 

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;  

- ступінь самостійності проведення дослідження; 

- розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.  

Якість захисту роботи: 

- уміння стисло, послідовно й чітке викласти сутність і результати 

дослідження; 

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;  

- загальний рівень підготовки здобувача вищої освіти;  

- володіння культурою презентації. 

 

Основні умови одержання відповідної оцінки наступні. 

90-100 балів. Магістерська кваліфікаційна робота є бездоганною в 

усіхвідношеннях, містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь 

логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія 

позитивні, відповіді на запитання членів ЕК правильні, аргументовані і стислі. 

76-89 балів. Тема роботи розкрита,але мають місце окремі недоліки 

непринципового характеру, в рецензії та відгуках відмічені окремі зауваження, 

доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ЕК в 

основному правильні, оформлення роботи в межах вимог. 

60-75 балів. Тема роботи в основному розкрита,але мають місце недоліки 

змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний роз-діл 

має характер запозичення, у розрахунковій частині роботи переважають елементи 

описовості, інформаційні матеріали не завжди ілюструють висновки та пропозиції, 

недостатньо обґрунтовані, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь 

зроблена без використання презентації, не всі відповіді на запитання членів ЕК 

правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення магістерської роботи. 

35-59 балів. Нечітко сформульована мета магістерської 

кваліфікаційноїроботи та завдання дослідження. Розділи погано пов'язані між 
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собою. Відсутній критичний огляд сучасних вітчизняних та зарубіжних 

літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово або взагалі відсутній. Заходи, 

що пропонуються, не випливають з аналізу, носять декларативний характер. 

Оформлення роботи не відповідає вимогам нормативних документів. Відсутні 

матеріали презентації. Відповіді на запитання членів ЕК неточні, або неповні. 

Магістерська кваліфікаційна робота не допускається до захисту, якщо: 

- робота представлена науковому керівникові на перевірку або на будь-який 

подальший етап проходження з порушенням строків, встановлених регламентом; 

- робота написана на тему, яка не відповідає затвердженій наказом по 

університету, 

- робота виконана із суттєвими запозиченнями, має місце плагіат; 

- оформлення роботи не відповідає встановленим вимогам. 

 

2.8. Права та обов`язки магістранта 

Магістрант має право самостійно обирати тему випускної роботи 

запогодженням з випусковою кафедрою. 

Магістрант зобов'язаний: 

- чітко виконувати графік підготовки магістерської роботи; 

- оформити її відповідно до вимог вищого закладу освіти і випусковоїкафедри; 

- своєчасно передати відповідно оформлену роботу до захисту назасіданні 

Державної екзаменаційної комісії; 

- аргументовано відреагувати на зауваження наукового керівника ірецензента, 

відповісти на запитання членів Державної комісії та присутніх наприлюдному 

захисті.  
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3. СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Кваліфікаційна робота магістра з спеціальності 275.03 Транспортні 
технології складається з пояснювальної записки та презентації – рис. 3.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.1. Структурна схема магістерської кваліфікаційної роботи 

 

3.1. Пояснювальна записка 

Обов'язковими складовими частинами пояснювальної записки магістерської 

кваліфікаційної роботи є: постановка мети та завдання, огляд спеціальної 

літератури за темою роботи, вибір методики дослідження, висвітлення і аналіз 

одержаних результатів, загальні висновки, список використаних джерел. 

До складу пояснювальної записки магістерської кваліфікаційної роботи 

входять наступні пункти: 

1) титульна сторінка; 

2) завдання до виконання магістерської кваліфікаційної роботи; 

3) реферат; 

4) зміст; 

5) перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за 

необхідністю); 

6) вступ; 

7) основна частина; 

8) загальні висновки; 

9) список використаних джерел; 

11) додатки. 

Титульний листє першим аркушем магістерської кваліфікаційної 

роботи.Виконують його на папері формату А4 без проставлення номера сторінки. 

Зразок оформлення титульного листа роботи наведено у додатку Б. 

На титульному листі розміщується наступна інформація: назва навчального 

закладу, назва кафедри, код і назва спеціальності, тема, прізвище та ініціали автора 

і наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання, відомості щодо 

допуску магістерської кваліфікаційної роботи до захисту, календарний рік захисту. 

Завданняє вихідним документом на виконання випускної 

кваліфікаційноїроботи магістра. Складається завдання науковим керівником 

магістерської роботи відповідно до обраної теми, затверджується завідувачем 

кафедри і видається здобувачу вищої освіти перед його від'їздом на переддипломну 
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практику. Після виконання магістерської роботи завдання переплітають разом з 

іншими текстовими документами і представляють в ЕК. Допускається друкувати 

завдання з двох боків аркуша формату А4 (додаток В). 

В завданні необхідно послідовно вказати:  

- назву навчального закладу, факультет;  

- назву кафедри; 

- відомості про затвердження завдання ("затверджую" прізвище, ім'я та 

побатькові завідувача кафедри, його вчена ступінь, звання та підпис з 

датою); 

- назву теми роботи; 

- прізвище, ім'я та по батькові виконавця, його підпис; 

- номер і дату наказу про затвердження теми; 

- дату видачі завдання; 

- термін здачі здобувачем вищої освіти закінченої роботи; 

- вихідні дані до роботи; 

- зміст пояснювальної записки (перелік питань, які належить висвітлити); 

- перелік графічного матеріалу; 

- прізвище, ім'я та по батькові консультантів, їх вчена ступінь та звання; 

- прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника, вчена ступінь та підпис; 

- свідчення здобувача вищої освіти про ознайомлення з завданням (підпис). 

Зразок завдання до виконання магістерської кваліфікаційної роботи наведено 

у додатку В. 

Перелік умовних позначень,символів,одиниць,скорочень і термінівподають у 

магістерській роботі окремим списком перед вступом у випадку, якщо вжито 

специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, 

позначення тощо. Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою 

наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку. Якщо в магістерській 

роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються 

менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при 

першому згадуванні. 

Зміст - розташовують безпосередньо після реферату.До змісту включають: 

вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів 

(якщо вони мають заголовки) пояснювальної записки, загальні висновки, список 

використаних джерел, назви додатків, і номери сторінок, на яких вони розміщені. 

Реферат – це скорочений виклад магістерської кваліфікаційної 

роботи.Реферат розміщують безпосередньо за титульним листом роботи, 

починаючи з нової сторінки. 

В тексті реферату необхідно коротко викласти наступну інформацію: 

- відомості про обсяг магістерської кваліфікаційної роботи (кількість аркушів 

презентації, сторінок пояснювальної записки, розділів, ілюстрацій, таблиць, 

додатків); 

- основну частину (скорочений виклад), яка розкриває сутність роботи і 

методи досліджень; 

- перелік ключових слів, які визначають і розкривають суть магістерської 

кваліфікаційної роботи, містить 5-15 слів (словосполучень) надрукованих 

великими літерами у називному відмінку в рядок через коми. 

- короткі виводи і ефективність; 
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- можливості і області застосування одержаних результатів. 

Текст реферату повинен відображати подану в роботі інформацію у 

наступній послідовності: 

- тема, предмет (об'єкт)дослідження чи розробки, характер та мета роботи; 

- основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні 

характеристики та показники; 

- результати роботи, їх новизна та економічна ефективність; 

- рекомендації щодо можливостей застосування одержаних результатів. 

Матеріал необхідно викладати стисло і чітко. Слід використовувати вирази, які 

застосовують у наукових і технічних документах, стандартизовану термінологію, 

уникати незвичних термінів і символів. 

Обсяг реферату не повинен перевищувати 500 слів машинописного тексту і 

вміщуватися на одній сторінці. 

 У вступі до магістерської кваліфікаційної роботи обґрунтовуються 

актуальність обраної теми, мета та зміст поставлених завдань; формулюється 

об'єктпредмет дослідження; зазначається обраний метод (або методи) дослідження, 

теоретична цінність і прикладна значущість отриманих результатів; окреслюються 

положення, винесені на захист. 

Для висвітлення актуальності теми магістерської кваліфікаційної роботи 

треба чітко й однозначно визначити наукову проблему, її сутність і новизну. 

Для обґрунтування обраної теми необхідно сформулювати мету дослідження 

та виділити ті завдання, які потрібно вирішити для досягнення поставленої мети. 

Конкретні завдання, що будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети, 

зазначаються у формі перерахунку (вивчити, описати, встановити, виявити тощо). 

Формулювання завдання слід робити дуже точно і чітко, оскільки опис їх 

вирішення повинен складати зміст розділів магістерської кваліфікацій-ної роботи. 

Заголовки розділів роботи формулюються при складанні завдань дослідження. 

Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмета 

дослідження. 

Об'єктом дослідження магістерської кваліфікаційної роботи може 

бутипроцес, тобто те, що створює певні проблемні ситуації. 
Предмет дослідження – це частина об'єкта та сфера його діяльності,наяку 

спрямовано основну увагу дослідника. Предмет дослідження визначає тему 

магістерської кваліфікаційної роботи.  

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться 
між собою як загальне та часткове.  

Методи дослідження як інструмент одержання фактичного матеріалу-
обов'язкові елементи вступу до роботи і необхідна умова досягнення поставленої 

мети.   

У вступі також дається характеристика основних джерел отриманої 

інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних) і вказуються 

методологічні засади проведеного дослідження. 

Наприкінці вступу наводиться структура магістерської кваліфікаційної 

роботи: перелік її структурних елементів і послідовність їх розміщення. 

Основна частина магістерської кваліфікаційної роботи складається з 

розділів, які, в свою чергу, можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти. 
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Кожний розділ слід починати з нової сторінки. Назва розділів, підрозділів, їх 

співвідношення визначаються з врахуванням специфіки обраної теми та фахового 

спрямування. 

В процесі написання магістерської кваліфікаційної роботи всі її складові 

частини (розділи, а всередині розділів - підрозділи) повинні бути логічно 

взаємопов`язані. 

У розділах основної частини наводять: 

- огляд і аналіз літератури; 

- напрями досліджень; 

- методи досліджень; 

- теоретичні обґрунтування (положення); 

- результати експериментальних досліджень; 

- економічне обґрунтування; 

- заходи з охорони праці; 

- вплив особливостей роботи техніки на навколишнє середовище; 

- аналіз і узагальнення одержаних результатів. 

У першому розділі розкриваються основні положення проблеми,що 

досліджується, окреслюються шляхи її рішення, проводиться огляд та аналіз 

літературних джерел з поставленого питання. 

В розділі необхідно визначити основні етапи розвитку наукової думки за 

визначеною проблемою; стисло висвітлити зміст опублікованих робіт за темою 

досліджень; окреслити питання, які залишилися невирішеними, визначити 

актуальність і новизну розв'язання проблеми. Закінчити розділ слід коротким 

резюме стосовно необхідності проведення досліджень у цьому напрямі. 

Загальний обсяг першого розділу не повинен перевищувати 20 відсотків 

обсягу основної частини магістерської кваліфікаційної роботи. 

У другому та наступних розділах обґрунтовується вибір напряму 

досліджень, проводиться їх теоретичне обґрунтування, розробляється загальна 

методика проведення дослідження та наводяться основні методи вирішення 

поставлених задач, приводяться результати досліджень з зазначенням того нового, 

що вносить автор у розробку проблеми. Слід оцінити повноту вирішення 

поставлених задач, достовірність отриманих результатів (характеристик, 

параметрів), порівняти їх з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних 

авторів. На закінчення, необхідно обґрунтувати екологічну доцільність і 

економічну ефективність розробки, висвітлити заходи з охорони праці. 

Структура розділів основної частини магістерської роботи повинна 

враховувати особливості досліджуваної теми та фахове спрямування магістра. 

У загальних висновках наводяться наукові та практичні результати,отримані 

в магістерській кваліфікаційної роботі, формулюються розв'язані наукові проблеми 

та відзначається їх значення для науки і практики, наводяться висновки і 

рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. 

Загальні висновки у відповідності до вимог завдання повинні оцінювати 

результати магістерської кваліфікаційної роботи. В них відображають узагальнені 

результати роботи, наводять рекомендації щодо використання розробок у 

виробництві, прогнозують основні напрями подальших удосконалень об’єкта 

досліджень. 
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У додатках вміщують необхідні допоміжні матеріали,які доповнюютьтекст 

пояснювальної записки, мають великий обсяг, особливі способи відтворення або 

якщо включення їх до основної частини може змінити впорядкованей логічне 

уявлення про роботу. 

Додатками можуть бути: графічний матеріал; таблиці, що доповнюють 

основний текст; формули і розрахунки; оригінали фотографій; опис апаратури і 

приладів, що використовувались під час вимірів та випробувань; опис комп'ю-

терних програм, розроблених у процесі виконання роботи. 

Список використаних джерел містить літературні джерела,на які є посилання 

у магістерській кваліфікаційної роботі: підручники, навчальні посібники, 

довідники, монографії, періодичні видання, наукові праці відповідних організацій, 

стандарти, каталоги, нормативно-технічні документи, авторські свідоцтва, патенти 

та ін. 

Загальний обсяг пояснювальної записки магістерської роботи має становити 

35-45 сторінок друкованого тексту (до загального обсягу магістерської роботи не 

входять додатки, список використаної літератури, таблиці та рисунки, виконані на 

окремих сторінках). 
 

3.2. Презентація до магістерської кваліфікаційної роботи 

Презентація до магістерської кваліфікаційної роботи включає 8…10 слайдів, 
на яких відображають:  

- схеми технологічних процесів;  
- таблиці (графіки) з результатами наукових досліджень та економічної 

ефективності розробки.  
Для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи здобувачам вищої 

освіти надається час згідно затвердженого графіку навчального процесу підготовки 
магістрів. 
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4. ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 

4.1. Загальні вимоги 

Пояснювальна записка (далі «записка») магістерської кваліфікаційної роботи 

є одним з видів текстових документів. 

Пояснювальна записка виконується на одному боці аркуша паперу формату 

А4 (210x297 мм) українською мовою комп’ютерним способом. 

Допускається використання аркушів формату А3 (297x420 мм), які 

складаються у формат А4 зображенням назовні. 

Використовувати слід шрифт “Times New Roman” 14 пунктів через півтора 

інтервали з дотриманням полів: верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм, ліве –30 мм. 

Незалежно від способу виконання магістерська кваліфікаційна робота 

повинна забезпечувати можливість виготовлення з неї копій належної якості. 

Прізвища, назви підприємств, установ, організацій у магістерській роботі 

наводять мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень виконують 

відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

Заголовки структурних частин магістерської роботи: «РЕФЕРАТ» «ЗМІСТ», 

«ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ…», «ЗАГАЛЬНІ 

ВИСНОВ-КИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують 

великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів - маленькими 

літера-ми (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовку 

неставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 

крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) 

з абзацного виступу в розрядці у підбір тексту. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має 

дорівнювати 2-3 інтервалам. 

Кожну структурну частину магістерської роботи починають з нової сторінки. 

Абзацний відступ має бути однаковим впродовж усього тексту та 

дорівнювати п'яти знакам (1,27 см). 
 

4.2. Обкладинка та титульний лист 

Пояснювальна записка переплітається в обкладинку. 

Приклад оформлення титульного листа наведено в додатку Б. 
 

4.3. Структура текстового матеріалу 

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної 

нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється при 

комп'ютерному друці роботи у правому верхньому куті без крапки в кінці. 

Титульний лист включають до загальної нумерації сторінок магістерської 

кваліфікаційної роботи, але номер сторінки на титульному аркуші не 

проставляють. 

Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих сторінках, також включають до 

загальної нумерації сторінок пояснювальної записки, але їх не враховують при 

визначенні загальної кількості сторінок роботи. 

Текст основної частини пояснювальної записки поділяють на розділи і 

підрозділи, за необхідності підрозділи поділяють на пункти, а пункти – на 

підпункти. Порядкові номери кожної градації позначають арабськими цифрами у 

зростаючому порядку. Цифри кожної градації відокремлюють крапками. 
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Розділи починають з нової сторінки і нумерують арабськими цифрами без 

крапки в кінці, номер ставиться після слова "РОЗДІЛ …". Заголовки розділів 

друкують з нового рядка великими літерами по центру без крапки в кінці, не 

підкреслюючи. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, 

відокремлених крапкою. В кінці номера підрозділу також повинна стояти крапка, 

наприклад, "1.1." (перший підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку 

розміщують заголовок підрозділу, надрукований малими літерами, крім першої 

великої, без крапки в кінці і не підкреслений. 

Заголовок повинен чітко і стисло відображати зміст підрозділу. Переноси 

слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох і більше 

речень, їх розділяють крапкою. 

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ЗАГАЛЬНІ 

ВИСНОВКИ» не нумерують. 

Відстань між заголовком і текстом при виконанні записки машинописним 

способом повинна бути не менш як три інтервали, при виконанні рукописним 

способом – 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу – два інтервали, 

при виконанні рукописним способом – 8 мм. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт 

складається з одного підпункту, він також нумерується. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з 

порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка. У 

кінці номера ставиться крапка, наприклад, "2.3.2.", потім у тому ж рядку йде 

заголовок пункту, в кінці якого ставиться крапка. Пункт може не ма-ти заголовка. 

Текст пункту друкується в тому ж рядку, що і його заголовок. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 

пункти. 

Всередині пунктів або підпунктів можуть бути наведені переліки. Перед 

переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити 

дефіс, або малу літеру української абетки з дужкою (перший рівень деталізації). 

При подальшій деталізації переліку використовують арабські цифри з дужкою 

(другий рівень деталізації). 
 

Приклад 

а) _______________ 

б) _______________ 

1) __________ 

2) ___________ 

в) _______________ 

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного 

відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків 

першого рівня. Кожний пункт, підпункт та перелік записують з абзацу малими 

літерами, крім першої великої. 
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4.4. Зміст пояснювальної записки 

Зміст відображає склад пояснювальної записки магістерської кваліфікаційної 
роботи з вказанням номерів сторінок початку структурних одиниць.  

 

4.5. Побудова та викладення текстового матеріалу 

Текст пояснювальної записки повинен бути стислим, чітким і не допускати 
різних тлумачень.  

Назва теми магістерської кваліфікаційної роботи на титульному аркуші та 

при написанні в текстовому документі повинна бути однаковою і відповідати назві 

в наказі ректора про затвердження тем. 

У тексті потрібно застосовувати науково-технічні терміни, позначення і 

визначення, встановлені відповідними стандартами, а за їх відсутності – 

загальноприйняті у науково-технічній літературі. 

Скорочення слів і словосполучень у тексті магістерської кваліфікаційної 

роботи встановлюються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та 

видавничої справи. 

Умовні позначення або знаки повинні відповідати прийнятим у державних 

стандартах. 

У тексті застосовують стандартизовані одиниці фізичних величин, їх 

найменування і позначення відповідно. Поряд з одиницями СІ, за необхідності, в 

дужках вказують одиниці, що застосовувалися раніше. Застосування різних систем 

позначення фізичних величин не допускається. 

Узагальнені числові дані, які можуть розміщуватися в таблицях, діаграмах, 

графіках, схемах, повинні наводитись з необхідним ступенем точності та 

аргументованості, посиланням на відповідні джерела чи власні обчислення. 

Примітки наводять у пояснювальній записці, якщо необхідні пояснення або 

довідкові дані до змісту тексту, таблиць чи графічного матеріалу. Вони не повинні 

містити вимог. Примітки слід розміщувати безпосередньо після текстового, 

графічного матеріалу або таблиці, до яких вони відносяться. 

Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують з великої літери з 

абзацного відступу, ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають 

текст примітки. 
 

Приклад 

Примітка.___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами. Після 

«Примітки» ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки 

з великої літери подають текст примітки. 
Приклад 

Примітки: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

Примітку до таблиці розміщують у кінці таблиці під лінією, що позначає 

закінчення таблиці. 

У текстовому документі можуть бути посилання на даний документ, 

стандарти, технічні умови та інші документи за умови, що вони повністю і 
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однозначно визначають відповідні вимоги і не викликають труднощів у 

користуванні документом. 

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, 

таблиці, формули, додатки зазначають їх номери. 

При посиланнях слід писати: «...у розділі 2...», « дивись 3.2 ...», «... за4.1.2 

...», «...відповідно до 3.1.4.2 ...», «... на рис. 2.3 ...» або «... на рисунку 3.4...», «... у 

таблиці 1.3...», «...(див. 4.2) ...», «... за формулою (2.2) ...», «... у додатку Б...». 

Посилання на запозичені джерела оформлюють у квадратних дужках. 

Посилатися слід на документ в цілому або його розділи і додатки. Посилання на 

підрозділи, пункти, таблиці та ілюстрації не допускаються, за винятком 

підрозділів, пунктів, таблиць та ілюстрацій даної записки. Посилання містить 

номер джерела, взятий із списку літератури, номер тому (якщо він є) і в необхідних 

випадках номер сторінки, наприклад [18, т.1, с.75], [21,с.97], [27]. 
 

4.6. Формули та рівняння 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння 

повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. 

Формули і рівняння у пояснювальній записці (за винятком формул і рівнянь, 

розміщених у додатках) нумерують арабськими цифрами у межах розділу. 

Номер формули або рівняння складається із номера розділу і порядкового 

номера формули чи рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (3.1) - 

перша формула третього розділу. 

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в 

круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

У формулах та рівняннях як символи слід використовувати позначення, 

встановлені відповідними державними стандартами. Пояснення значень символів 

та числових коефіцієнтів, що входять до формул та рівнянь, якщо вони непояснені 

раніше у тексті, повинні бути наведені безпосередньо під формулою у тій 

послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Перший рядок 

пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. 
Приклад 

«Відстань L, км, обчислюють за формулою: 
 

L = Vt, (3.1) 

 

де V - швидкість руху, км/год; 

t - час руху, год.  

Формули, що розміщені у додатках, повинні нумеруватися окремою 

нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед 

кожною цифрою позначення буквами додатка, наприклад, формула (В.4) - четверта 

формула додатка В. 
Переносити формули чи рівняння в наступний рядок допускається тільки на 

знаках виконуваних операцій: рівняння (=), плюс (+), мінус (-) та множення (х), 
повторюючи знак операції на початку наступного рядка.  

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють 
комою. 
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4.7. Ілюстрації 
Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту. 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід 

розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на 
наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.  

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За 
необхідності, під ілюстрацією подають пояснювальні дані (підрисунковий текст). 

Ілюстрація позначається словом «Рис. ...», яке разом з назвою ілюстрації 
розміщують після пояснювальних даних.  

Ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах 
розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації 

складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених 
крапкою, наприклад, рис. 3.2 – (другий рисунок третього розділу).  

Креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми повинні відповідати вимогам 
стандартів.  

Якщо ілюстрація створена не автором магістерської роботи, необхідно 
дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права. 

 

4.8. Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю 

слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, 

або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті записки. 

Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими 

цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається з 

номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, 

таблиця 4.2 – (друга таблиця четвертого розділу). 

Таблиці додатків позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з 

додаванням перед цифрою позначення додатку. Якщо у записці одна таблиця, її 

позначають словом «Таблиця» або «Таблиця А.1», якщо вона наведена у додатку 

А. Таблиця може мати назву, яку друкують (пишуть) малими літерами, крім 

першої великої, і розміщують над таблицею посередині. Назва має бути стислою і 

відбивати зміст таблиці. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату аркуша, таблицю 

ділять на частини, які розміщують на одному аркуші поряд, або одну частину під 

другою, чи переносять на наступні аркуші, повторюючи в кожній частині таблиці її 

головку і боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або 

боковик заміняти номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськи-ми цифрами в 

першій частині таблиці. 

Слово «Таблиця ...» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, 

над наступними частинами пишуть: «Продовження таблиці ...», із зазначенням 

номера таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, 

якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають 

самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків 

таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. 
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Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також 

лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх 

відсутність не утруднює користування таблицею. 

Головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від іншої частини 

таблиці. Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм. 

Графу «Номер по порядку» в таблицю не включають. Якщо показники, 

параметри або інші дані необхідно нумерувати, їх порядкові номери вказують у 

графах для заголовків рядків таблиці перед найменуванням. 

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття 

замінюють позначенням літерами, або іншими позначеннями, якщо вони пояснені 

в тексті або наведені на ілюстраціях, наприклад, V – швидкість, L – довжина. 

Одиниці вимірювання вказують або у заголовках, або у підзаголовках. 

Окрему графу для одиниць не виділяють. Якщо всі параметри, розміщені у таблиці, 

мають тільки одну одиницю, наприклад, кілометри, то її скорочене позначення 

(км) розміщують над таблицею. Якщо графи таблиці містять величини переважно 

однієї одиниці, але є і показники, виражені в інших одиницях, над таблицею 

розміщують напис про переважаючу одиницю, а відомості про інші одиниці дають 

у заголовках відповідних граф. 

Цифри в графах розміщують так, щоб класи чисел у всіх графах були точно 

один під одним. Числові значення величин в одній графі повинні мати, якправило, 

однакову кількість знаків після коми. За відсутності окремих даних у таблиці слід 

ставити прочерк (риску). 

Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті із зазначенням їх 

номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені. 
 

4.9. Цитування та посилання на використані джерела 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело 

або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити 

цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо 

найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений 

автором. 

Загальні вимоги цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей 

авторського написання; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело. 

Посилання в тексті магістерської кваліфікаційної роботи на джерела слідзазначати 

згідно з їхнім переліком у квадратних дужках, наприклад, "..у роботах [1-7]...". 

Посилання на ілюстрації та формули магістерської кваліфікаційної роботи 

вказують порядковим номером ілюстрації чи формули – останній беруть у дужки, 

наприклад, "рис. 1.2", "... у формулі (2.1)". 

На всі таблиці магістерської роботи повинні бути посилання в тексті, при 

цьому слово "таблиця" пишуть скорочено, наприклад: "... в табл. 1.3". 
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4.10. Список використаних джерел 

Бібліографічний опис літературних джерел складають відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справ. 

Всі джерела нумерують наскрізно арабськими цифрами в тому порядку, в 

якому вони згадуються в тексті. Джерело, на яке посилаються в тексті, позначають 

тим порядковим номером, яким воно записано у списку використаної літератури. 

Про кожен документ (книжку) подаються такі відомості: прізвище та ініціали 

автора; якщо книжка написана двома чи трьома авторами, то їх прізвища 

перераховуються за таким порядком, в якому вони вказані в книжці, повна і точна 

назва книжки, яка не береться в лапки; підзаголовок, що уточнює назву (якщо він 

вказаний на титульному аркуші); дані про повторне видання; назва міста видання 

книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви) вживаються 

скорочення: К., X., М.); назва видавництва (без лапок); рік видання (без слів «рік» 

або скорочення «р.»); кількість сторінок із скороченням «с». 

Кожна група відомостей відокремлюються одна від одної знаком «крап-ка» і 

«тире» (. – ). 

Бібліографічний опис роблять мовою документа. 

Документи, які мають більше трьох авторів, описують за назвою. При цьому 

за косою рискою, яку проставляють після останнього слова назви, наводять 

ініціали і прізвища чотирьох авторів (якщо книжку написано чотирма) або трьох 

«та ін.» (якщо книжку написано п'ятьма і більше авторами). 

Якщо на титульній сторінці відсутнє прізвище автора (або авторів), то запис 

даних про книжку починають з назви книжки, після чого за косою рискою 

вказують прізвище редактора та його ініціали, які ставлять перед прізвищем, і всі 

останні елементи за прізвищем автора. 

Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, журналах та інших 

періодичних виданнях, повинні мати: прізвище та ініціали автора статті; заголовок 

статті, після якого йде повна назва джерела (книжки чи збірника), в якому 

знаходиться стаття за викладеними вище правилами, а для журналу – назва, рік 

випуску, номер, сторінки, на яких розміщена стаття. 

Для винаходів вказують номер авторського свідоцтва, патенту, державу, в 

якій воно видано, назву винаходу (відкриття), прізвища та ініціали авторів, 

видання, в якому опубліковано опис винаходу (відкриття), рік випуску та його 

номер. 

Для нормативно-технічної та проектної документації вказують номер 

документа, його назву, строк дії. 
 

4.11. Додатки 

Додатки оформлюють як продовження пояснювальної записки на наступних 

її сторінках, або у вигляді окремої частини. 

У тексті записки на всі додатки повинні бути посилання. Розміщують 

додатки в порядку посилань на них у тексті. 

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повиненмати 

заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично 

відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з 

першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток ...» і велика літера, що 

позначає додаток. 
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Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток А», «Додаток Б»іт.д. Один 

додаток позначається як «Додаток А». У випадку повного використання літер 

української абетки допускається позначати додатки арабськими цифрами. 

Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. 

Текст кожного додатка, за необхідності, може поділятися на розділи, 

підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують в межах кожного додатка. У цьому 

разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, 

наприклад, А.3 – третій розділ додатка А; В.4.2 – підрозділ 4.2 додатка В; Д.3.1.2– 

пункт 3.1.2 додатка Д. 

Ілюстрації, таблиці та формули, що є у тексті додатків, слід нумерувати в 

межах кожного додатка, наприклад, «рисунок Б.2» – другий рисунок додатка Б; 

«таблиця А.3» – третя таблиця додатка А; «формула (Г.1)» – перша формула 

додатка Г. 

Додатки повинні мати спільну з пояснювальною запискою наскрізну 

нумерацію сторінок. 
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5. ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Презентаційні матеріали до магістерської кваліфікаційної роботи 
виконуються в обсязі 8-10 слайдів.  

Залежно від особливостей і змісту презентаційні матеріали складають у 
вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.  

Під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи можуть бути додатково 
використані інформаційні матеріали: таблиці, графіки, діаграми, схеми, фотографії, 
ілюстративні матеріали на електронних носіях тощо. 
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6. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Методи викладання (робота, що 

буде проведена викладачем під час 

аудиторних занять, консультацій) 

Кількість 

годин 

Методи навчання (які 

види навчальної діяльності 

має виконати студент 

самостійно) 

Кількість 

годин 

Пояснення, консультування 29 

Вивчення матеріалу для 

самостійного опанування. 

Опрацьовування літератури та 

інтернет джерел.  Виконання 

індивідуальних завдань 

консультанта. Самооцінка 

знань 

 

 

Сумативне оцінювання  

Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

№ Методи сумативного оцінювання 
Бали / Вага у 

загальній оцінці  
Дата сзахисту 

1.  Виконання і захист кваліфікаційної роботи магістра 100 балів /100 % 

Відповідно до 

графіку 

навчального 

процесу 

 

Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

Кваліфікаційна 

робота магістра 

<60 балів 60-74 бали 75-89 балів 90-100 балів 

 Вимоги щодо 

роботи не 

виконано 

Більшість вимог 

виконано, але 

окремі складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкрити, 

відсутній аналіз 

інших підходів до 

питання 

 

Виконано усі 

вимоги 

завдання, 

розкрита тема 

роботи 

Виконану усі 

вимоги завдання, 

продемонстровано, 

креативність, 

вдумливість, 

відповідно до теми 

роботи 

 

Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого 

удосконалення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1 

Бесіда й опитування. Консультації, усний або письмовий 

зворотний зв'язок від викладача під час виконання 

кваліфікаційної роботи магістра.  

Відповідно до графіку 

навчального процесу 

2 

Перевірка узагальнених матеріалів, тез, статтей, доповіді 

студента-магістранта. Письмовий, зворотний зв'язок на 

виконану кваліфікаційну роботу. 

Відповідно до графіку 

навчального процесу 
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Додаток А 

Зразок заповнення заяви магістра 

 

Зав. кафедри___________ 

______________________ 

студента групи _________ 

______________________

_ 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу затвердити мені тему магістерської роботи 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

і призначити керівником роботи ________________________________________ 

(професора, доцента П.І.Б.) 

 

 

 

 

„___” ____________202_ р. ________________________________ 
(підпис) 

 

 

Керівник роботи      „Погоджено” __________________ 
(підпис) 

 

 

 

Декану ІТФ ____________________ 

Підтверджую, що за студентом ________________________________________ 

закріплена тема магістерської роботи ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Керівником призначено ______________________________________________ 

 

 

Дата _____________________ Завідувач кафедри _______________ 

(підпис)   



34 

 

Додаток Б 

Форма титульного аркушу магістерської роботи 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Інженерно-технологічний факультет 

 

«ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ» 

завідувач кафедри 

___________________________ 

___________________________ 
(Підпис, вчене звання, прізвище, ініціали) 

„___” _______________ 202_ рік 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
(ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ) 

(__________________________________) 

Студент ____________________________________________________________ 

(підпис, прізвище та ініціали, дата) 

Керівник магістерської роботи _________________________________________ 

(підпис, прізвище та ініціали, дата) 

 

 

 

Консультанти з питань: 

економіки ________________________________________________________ 

( підпис, прізвище та ініціали, дата) 

охорони праці _____________________________________________________ 

(підпис, прізвище та ініціали, дата) 

 

 

 

 

 
Суми 

202_  
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Додаток В 

Форма аркушу завдання до магістерської роботи 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

завідувач кафедри 

___________________________ 

___________________________ 
(Підпис, вчене звання, прізвище, ініціали) 

„___” ______________ 202_ рік 

 

 

 

 

З А В Д А Н Н Я 

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТА 

__________________________________________________________ 

(прізвище , ім’я, та по батькові) 

 

1. Тема роботи _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Затверджено наказом по університету від „__” ________ 202 р. № ________. 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи „____”____________202 р. 

3. Вихідні дані до роботи ____________________________________________ 

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці) 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
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5. Консультанти розділів роботи(з вказівкою розділів, що відносяться до 

роботи) 

 

Розділи Назва завдання 
Підпис, 

дата 

Прізвище 
консультанта 

Охорона праці    

Економічне 

обгрунтування 
   

Екологія 
   

 

 

 

6. Дата видачі завдання „___” ____________________ 202 _ рік 

______________________ /___________________/ 

(Підпис) 

Завдання прийняв до виконання „___” ____________________ 202_ рік 

______________________ /___________________/ 

(Підпис) 

Примітка: 
1. Завдання розміщують у пояснювальній записці після титульного аркуша. 

2. На підставі завдання студент розробляє і узгоджує з керівником календарний 

графік роботи і строки виконання роботи 
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Додаток Г 
Бланк відзиву керівника 

В І Д З И В К Е Р І В Н И К А 

__________________________________________________________________ 
посада, ПІБ 

на магістерську роботу студента Інженерно-технологічного факультету 

Сумського НАУ____________________________________________________ 
ПІБ 

спеціальність 275 – «Транспортні технології», групи ______ інженерно- 

технологічного факультету, освітнього ступеню «Магістр». 

Тема роботи: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Кваліфікаційна робота магістра складається з пояснювальної записки, 

виконаної на 

__ аркушах формату А 4. 

Характеристика технічного рівня магістерської роботи 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Характеристика досліджень 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(необхідно зазначити, які нові технічні рішення запропоновано магістрантом). 

Оцінка якості виконання пояснювальної записки 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Характеристика підготовки магістра, його ставлення до виконання 

магістерської роботи 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Керівник роботи___________________________________/_______________/ 
Посада  підпис                                                              ПІБ 

 

"___" ___________ 202_ р.  
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Додаток Д 

Бланк рецензії намагістерську роботу 

РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську роботу студента Сумського національного 

аграрногоуніверситету за спеціальністю 275 – «Транспортні технології», 

групи__________ інженерно-технологічного факультету; освітнього ступеню 

«Магістр» 

________________________________________________________________ 
(ПІБ) 

Тема магістерської роботи:________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Актуальність тематики роботи: _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Зміст роботи 

Змістом магістерської роботи є:  

1) _____________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________ 

5)______________________________________________________________ 

6)______________________________________________________________ 

Якість виконання роботи 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Висновок: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Рецензент: ____________ ________________ ________________________ 
посада    підпис    ПІБ 

 

 

"___" ___________ 202_ р. 
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 Шраменко Наталя Юріївна 

Гецович Євгеній Мойсеєвич  
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