
Інформація про випускну кваліфікаційну роботу  

здобувачів освітнього ступеня «магістр»  

зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

 

Виконання випускної кваліфікаційної роботи передбачає основні завдання: 

систематизацію, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів; оволодіння 

навичками самостійної роботи з конкретними методиками для збору емпіричного 

матеріалу; узагальнення практичного досвіду, вироблення вмінь якісного і статистичного 

опрацювання одержаних даних; використання теоретичних джерел, вміння критично їх 

оцінювати; поглиблене вивчення певної проблеми; одержання нових наукових 

результатів, практичних рекомендацій, узагальнення та розвиток сучасних теоретичних 

ідей; якісне оформлення роботи, чітке, логічне, грамотне формулювання думок, 

аргументований, стислий, доступний стиль викладу. 

  До захисту випускної кваліфікаційної роботи  допускаються студенти, які: 

 повністю виконали програму підготовки; 

 повністю виконали індивідуальний план навчання в магістратурі, 

 здійснили апробацію результатів кваліфікаційної роботи (дипломна магістерська 

робота)  на конференціях, семінарах тощо; 

 опублікували статтю за результатами наукового дослідження, або отримали акт 

апробації результатів впровадження, або патент (заявку на корисну модель); 

 представили кваліфікаційну роботу (дипломну магістерську роботу), виконану 

відповідно до вимог Університету та кафедри щодо обсягу, структури, змісту 

роботи, відсутності ознак плагіату тощо, а також демонстраційний матеріал та 

реферат до роботи; 

 мають на дипломну магістерську роботу позитивну рецензію та відгук керівника, 

візу завідувача кафедри, керівника відділу моніторингу та керівника відділу 

магістратури про допуск до захисту.  

Кваліфікаційна робота для здобуття освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 152 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка проводиться у формі захисту 

дипломної магістерської роботи, що відбувається прилюдно на засіданні екзаменаційної 

комісії. 

Захист дипломної магістерської роботи триває 15–25 хвилин. 

Захист передбачає: 

 надання екзаменаційній комісії для ознайомлення повного тексту дипломної 

магістерської роботи, включаючи додаткові матеріали, а також реферату дипломної 

магістерської роботи; 

 експозицію демонстраційних матеріалів до дипломної магістерської роботи для 

огляду екзаменаційною комісією та присутніми на захисті; 

 доповідь студента з викладом основних результатів дипломної магістерської 

роботи – до 10 хвилин; 

 відповіді студента на запитання членів екзаменаційної комісії, інших фахівців, 

присутніх на захисті – до 15 хвилин. 


