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ВСТУП 

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевої 

компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «магістр»,  

призначені для надання допомоги студентам у підготовці випускної 

кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти згідно з 

чинними стандартами України і містять основні вимоги до її змісту та 

оформлення, організації виконання, порядку захисту та оцінювання. 

До атестації у формі випускної кваліфікаційної роботи за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти допускають здобувачів, які успішно 

завершили теоретичний курс навчання та виконали всі види практичної 

підготовки, передбачені навчальним планом. 

Виконання випускних кваліфікаційних робіт має на меті: 

систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та 

вмінь зі спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних 

наукових та інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння 

методиками дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи. 

Випускна кваліфікаційна робота магістра – це самостійна науково-

дослідна робота. Вона має комплексний характер і пов’язана з використанням 

набутих здобувачем знань, умінь і навичок зі спеціальних дисциплін. 

Магістерська робота, що виконується студентом, є складовою державної 

атестації, підсумковою дослідницькою роботою, яка дає змогу 

виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, 

здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю. Результати 

дослідження виносяться на публічний захист, що дає змогу показати рівень 

засвоєння здобувачем-випускником матеріалу дипломної магістерської роботи 

та продемонструвати набуті навички.  

Метою методичних рекомендацій є встановлення загальних вимог до 

організації процесу підготовки та написання випускної кваліфікаційної роботи 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, її структури та змісту, порядку 
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оформлення та процедури захисту. Завданням видання є надання студентам 

допомоги у процесі планування, підготовки та захисті випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Методичні рекомендації містять перелік відповідних етапів написання 

дипломної магістерської роботи, процедуру виконання, особливості звітності, 

вимоги щодо оформлення роботи та її окремих елементів, а також додатки. 

Окрім виконання дипломної магістерської роботи здобувач, 

відповідно до кваліфікаційних вимог, зобов’язаний продемонструвати певні 

вміння та навички, що були отримані протягом навчання за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, а саме:  

 знання загальнотеоретичних, професійноорієнтованих і спеціальних 

дисциплін зі спеціальності; 

 уміння проводити порівняльний аналіз, виокремлювати проблемні 

питання і ставити завдання, розв’язання яких допоможе вирішити ці питання; 

 уміння з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ, що 

протікають в людському організмі; 

 опанування методикою проведення наукового дослідження, уміння 

відбирати, систематизувати та опрацьовувати отриману інформацію відповідно 

до цілей дослідження; 

 виявляти навички вміння формулювати висновки і надавати рекомендації 

щодо певних методик та стратегій лікування, прогнозування чи модифікації 

певних методів діагностики.  

Випускна кваліфікаційна робота повинна бути аналітичною, логічною, 

доказовою, аргументованою та містити узагальнення результатів роботи й 

висновки. 
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1. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

При обранні та плануванні теми магістерської роботи слід враховувати 

актуальність теми, її практичну значимість та можливість використання 

фактичного матеріалу, що був зібраний під час проходження виробничої та 

переддипломної практик. Слід ретельно підготуватися до роботи з 

літературними джерелами, відокремити основні поняття та визначити 

пріоритетність напрямку роботи, застосовуючи навички роботи з компютерною 

технікою, чітким розумінням стратегії у вирішенні актуальної проблеми 

дослідження та вмінням систематизувати отримані данні, одночасно роблячи 

висновки та надавати певні практичні рекомендації. Тому, процес планування 

та виконання магістерської роботи можна поділити на наступні етапи: 

1. Планування та організація наукового дослідження. Вибір теми і 

ймовірного наукового керівника дипломної магістерської роботи; 

2. Затвердження теми та призначення керівника дипломної магістерської 

роботи; 

3. Розробка індивідуального завдання на дипломну магістерську роботу,  

складання календарного плану виконання; 

4. Затвердження графіків контролю за написанням дипломної магістерської 

роботи; 

5. Складання плану роботи; 

6. Добір й опрацювання наукової літератури з теми роботи; 

7. Проведення експериментальної роботи, обробка фактичного матеріалу; 

8. Написання чорнового варіанту роботи; 

9. Перевірка написання розділів науковим керівником, урахування 

пропозицій та зауважень, надання консультацій та інформації завідувачу 

кафедри про дотримання графіка студентом; 

10. Перевірка дипломної роботи на плагіат з дотриманням вимог щодо 

академічної доброчесності; 
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11. Попередній захист дипломної магістерської роботи та усунення 

недоліків; 

12. Підготовка відгуку наукового керівника на дипломну магістерську 

роботу; 

13. Рецензування дипломної магістерської роботи; 

14. Підготовка доповіді за результатами дослідження, ілюстративного 

матеріалу та презентації з використанням мультимедійного забезпечення; 

15. Отримання допуску до офіційного захисту; 

16. Захист дипломної магістерської роботи в екзаменаційній комісії (ЕК), 

оголошення результатів; 

17. Передання дипломної магістерської роботи із супровідними документами 

на випускову кафедру та в архів.  

Тематика дипломних магістерських робіт розробляється випусковою 

кафедрою згідно з вимогами варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної 

характеристики фахівців з конкретної спеціальності, спеціалізації або з 

програми підготовки відповідно до затверджених програм вивчених 

нормативних та вибіркових дисциплін. 

Назва роботи має бути стислою, конкретною, відповідати 

спеціальності та суті дослідженої проблеми, вказувати на предмет і мету 

дослідження. У назві не бажано використовувати ускладнену, узагальнюючу чи 

псевдонаукову термінологію, також варто уникати слів «Дослідження…», 

«Аналіз…», «Вивчення…». 

Керівниками випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 

призначають осіб зі складу науково-педагогічних працівників (професорів, 

доцентів) випускової кафедри або висококваліфікованих фахівців виробничих, 

наукових і проектних організацій тощо.  

Керівник формує завдання на випускну кваліфікаційну роботу (додаток 

1), консультує здобувача вищої освіти та надає письмовий відгук щодо 

характеристики роботи здобувача вищої освіти під час її виконання. Завдання 
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на випускну кваліфікаційну роботу містить вхідні дані для роботи, перелік 

питань, які  потрібно розглянути в роботі, календарний план виконання роботи 

та термін її завершення й подання до захисту тощо. Завдання на випускну 

кваліфікаційну роботу затверджує завідувач кафедри. 

Під час консультацій студентів з науковими керівниками забезпечується 

систематична співпраця студента і керівника над дипломної магістерською 

роботою, що допомагає студенту у виборі методів дослідження, контролі за 

дотриманням вимог до змісту і оформлення дипломної магістерської роботи, 

своєчасному усуненні недоліків. 

Календарний план роботи здобувача над випускною кваліфікаційною 

роботою передбачає: 

 Вибір напряму дослідження, проблематики, мети та завдання; 

 Визначення предмету дослідження; 

 Зміст та китерії роботи з експериментальним матеріалом та науково-

методичною літературою; 

 Формулювання робочої гіпотези (за наявності) та підбір методик 

дослідження; 

 Обробка, аналіз та узагальнення результатів дослідження; 

 Оформлення текстової частини роботи. 

Відповідно до календарного плану, який був затверджений та наданий, 

здобувач має надавати роботу частинами / блоками на перегляд, а у 

встановлений графіком кінцевий термін надати завершену дипломну роботу 

науковому керівникові для спрямування на перевірку на плагіат та підготовки 

відгуку. 

 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

2.1 Загальні вимоги 

Випускна кваліфікаційна дипломна робота друкується за допомогою 

комп’ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) 
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через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Має 

використовуватися шрифт “Times New Roman”, розмір “14”, абзацний відступ – 

125 мм, вирівнювання тексту в абзаці – за шириною. Текст магістерської 

роботи слід друкувати, додержуючись такої ширини полів: ліве – 25 мм, верхнє 

і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Аркуші обов’язково переплітаються. Робота 

виконується державною мовою. Скорочення слів і словосполучень у 

магістерській роботі – відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та 

видавничої справи. (ДСТУ 3582–97. Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.). Обсяг магістерської 

роботи – 55-80 сторінок. 

Заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, 

ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ 

ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ), назви розділів друкуються великими 

літерами симетрично до тексту (по центру сторінки). Заголовки підрозділів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 

Нумерація сторінок магістерської роботи відбувається арабськими 

цифрами у правому верхньому кутку без крапки в кінці. Титульний аркуш 

включають до загальної нумерації сторінок магістерської роботи. Номер 

сторінки на титульному аркуші не проставляють. Текст змісту також 

включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації й таблиці, що розміщені 

на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок магістерської 

роботи. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть 

мати заголовки. Заголовки структурних елементів магістерської роботи і 

заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими  

літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і 

підпунктів магістерської роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати  

маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в 

кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють 
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крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Між 

заголовками першого рівня і подальшим чи попереднім текстом має бути один 

порожній рядок. 

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 

рядок тексту. 

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти магістерської роботи нумерують 

арабськими цифрами. Розділи магістерської роботи повинні мати порядкову 

нумерацію в межах викладання роботи і позначатися арабськими цифрами. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу.  

Після номера пункту крапку не ставлять (наприклад: 1.1.1, 1.1.2). Якщо 

розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з 

одного підпункту, його не нумерують. 

 

2.2 Ілюстрації та таблиці 

Ілюстрації (відбитки, рисунки, графіки, схеми тощо) розміщують у 

магістерській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше 

або на наступній сторінці (в залежності від масштабу ілюстрації). На всі 

ілюстрації мають бути посилання у кваліфікаційній роботі. Ілюстрації можуть 

мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією 

розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається 

словом "Рис.", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних 

даних. Ілюстрації слід нумерувати 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.1.1 – перший рисунок 

другого розділу). 
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Рис.1.1 Відбиток кісткового мозку людини за розвитку залізодефіцитної 

анемії (збільшення ×800). Еритроїдна гіперплазія. 

 

Рис. 3.8 Карцинома Герена. Обширні ділянки некрозу пухлинної тканини. 

Фарбування гематоксиліном та еозином, х200. 

 

Рис.3.10 Відсоток хворих на ішемічний інсульт (n = 6-23). 
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Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць 

відповідно до: 

Таблиця 3.1 

Назва 

№ 

п/п 

Параметр Експериментальні групи 

Жінки 20-25 

років 

Жінки 26-30 

років 

1 Гемоглобін, г/л 138,8 ± 1,24 142,4 ± 1,64* 

2 Глюкоза, ммоль/л   

…    

6 Гематокрит, %   

Примітка: * - порівняно з контрольною групою (Р<0,05). 

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. Таблицю слід 

розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше або 

на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті 

випускної кваліфікаційної роботи. 

Нумерація таблиць відбувається арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. 

Номер таблиці складається з номера розділу і номера таблиці, відокремлених 

крапкою. Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім 

першої великої) і вміщують над таблицею. Номер таблиці та її назва 

вирівнюються за правим краєм та друкуються курсивом.  

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, 

таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або 

поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. Заголовки граф 

таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони 
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складають одне речення з заголовком. Підзаголовки що мають самостійне 

значення, пишуть з великої літери.  

 

2.3  Формули і рівняння 

Формули та рівняння розташовують після тексту, в якому вони 

згадуються, посередині сторінки. Формули і рівняння у випускній 

кваліфікаційній роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) 

слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або 

рівняння складається з номера розділу і порядкового номера 

формули або рівняння, відокремлених крапкою. Пояснення значень символів і 

числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити 

безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у 

формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу чи числового 

коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з 

абзацу словом "де" без двокрапки: 

Сзаліза = Скал × (Едосл* - Едосл) / (Екал* - Екал)           (2.1),  

де Сзаліза – концентрація заліза в пробі (мкмоль/л чи мкг), 

Скал – концентрація заліза в калібрувальному розчині (20 мкмоль/л чи 

112 мкг). 

 

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОБОТИ 

 

Випускна кваліфікаційна робота має містити:  

 титульний аркуш; 

 анотацію українською й англійською мовами; 

 реферат українською й англійською мовами; 

 зміст; 

 перелік умовних скорочень, позначень, термінів (у разі необхідності); 
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 вступ; 

 основну частину (зміст роботи, викладений у розділах, підрозділах); 

 узагальнення результатів (у разі необхідності); 

 висновки; 

 список використаних джерел і літератури; 

 додатки (у разі необхідності). 

Титульний аркуш є першою сторінкою випускної кваліфікаційної 

роботи магістра, що містить назву міністерства, якому підпорядковано 

навчальний заклад (Міністерство освіти і науки України), назву навчального 

закладу, де виконана робота (Дніпровський національний університет імені 

Олеся Гончара), кафедри (загальної медицини з курсом фізичної терапії); назву 

роботи; прізвище, власне ім’я автора – здобувача; науковий ступінь, вчене 

звання, прізвище, власне ім’я наукового керівника; гриф допущення до захисту 

та рік складання випускної кваліфікаційної роботи (додаток 2). 

Реферат – це невеликий за обсягом текст (до 0,5 стор. машинописного 

тексту або 1200 друкованих знаків), що містить інформацію про основні ідеї та 

висновки дослідження (додаток 3). Окрім реферату до випускної 

кваліфікаційної роботи додають (але не вшивають!!!) анотацію. Анотація 

покликана стисло розкрити зміст випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи 

і повинна містити тільки інформацію, яка є в цьому дослідженні. Викладення 

матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним, мовою ділових 

документів, з застосуванням стандартизованої термінології. Анотація і реферат 

подаються державною та англійською мовами (resume). Першими подають 

анотацію і реферат, написані мовою, якою виконана вся робота. 

Анотація має наступні характеристики, що містять: прізвище та власне 

ім’я здобувача; назву роботи; назву установи та випускової кафедри, де 

відбудеться захист; чітко вказується мета, об’єкт, предмет та завдання 

дослідження, зазначається теоретична та практична значущість отриманих 

результатів, обґрунтовується наукова новизна, висновки дослідження та 
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ключові слова. Наприкінці анотації подаються стислі дані щодо обсягу 

випускової кваліфікаційної роботи, кількості таблиць та рисунків, кількості 

літературних посилань (додаток 3а). 

Анотації, як правило, містять речення з таким набором присудків: 

аналізується, вказується, виявляється, визначається, розглядається, 

досліджується, описується; або речення з відповідними їм дієприкметниками, 

наприклад, досліджено, подано, описано, зазначено і т.ін.  Літературні 

посилання, таблиці та формули в анотації не подаються.  

Зміст надають спочатку роботи, безпосередньо після реферату, 

починаючи з нової сторінки. Формуючи зміст роботи, здобувач показує вміння 

логічного викладення послідовності тексту. Перелік питань, які розглядаються, 

структурується за принципом від загального до конкретного. Він включає 

найменування всіх структурних розділів та підрозділів роботи (якщо вони 

мають заголовок) та нумерацію їх початкових сторінок.  

До змісту включають: перелік умовних позначень, скорочень і термінів; 

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

підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; список використаних 

джерел, назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу 

(додаток 4).  

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів. Усі прийняті у 

магістерській роботі малопоширені умовні позначення, скорочення і терміни 

пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи 

з нової сторінки. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті 

магістерської роботи наводять їх розшифровку. Розташування термінів, 

скорочень та позначень відбувається в алфавітному порядку (спочатку 

державної мовою, потім іноземною). Приклад оформлення переліку умовних 

скорочень наведено у додатку 5. 

У вступі розкриваються актуальність, значимість наукової проблеми,  

аргументується наукова новизна теми, визначається об’єкт та предмет 
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дослідження та відповідно ставляться завдання науково-дослідної роботи. 

Об’єм вступу не повинен перевищувати 2-3 сторінки. 

В актуальності слід зазначити обгрунтованість вибору теми 

дослідження, стисло надати ступінь вивчення теми з урахуванням аналізу та 

зіставлення з подібними попередніми дослідженнями. Слід навести роботи 

вітчизняних та зарубіжних науковців, які займалися дослідженням цієї 

проблеми, окремих її аспектів, стисло надати їх основні здобутки у вирішенні 

проблеми, а також відзначити конкретні завдання, що поставлено до роботи.  

Мета і завдання дослідження визначаються на основі актуальності 

обраної теми та з визначенням кінцевого результату роботи. Кожне поставлене 

завдання має бути розкрито та описано в роботі у вигляді аналізу та висновків. 

Визначальними словами у формулюванні мети є дієслова в неозначеній формі 

(розробити, напрацювати, описати, здійснити, вирішити, розкрити тощо) або 

відповідні віддієслівні іменники (дослідження, опис тощо).  

Завдання потрібно викладати в певному порядку, послідовно розгортаючи 

основну ідею випускної кваліфікаційної роботи. Як правило, останнє завдання є 

узагальнюючим та підсумовуючим. 

Під об’єктом дослідження слід розуміти процес або явище, що створює 

проблемну ситуацію та є обраним для вивчення. Під предметом дослідження 

розуміють специфічні закономірності і структури, які підлягають 

безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними та визначальними для 

конкретного дослідження. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. 

Після визначення актуальності, мети, обєкту та предмету дослідження 

формулюються завдання роботи  ̶  певні етапи наукової роботи, засоби 

реалізації визначеної мети, що повинні бути чіткими, лаконічними.  

Основна частина роботи містить аналіз сучасної медичної літератури з 

теми дослідження (встановлені факти, закономірності, ступінь дослідженості 

проблеми – позитивні чи негативні, недоліки авторів, критичні зауваження, 

розгляд існуючих методик за даними літератури тощо), поділяється на розділи, 
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підрозділи, в яких з вичерпною повнотою викладаються результати наукових 

пошуків здобувача. При цьому слід враховувати принцип змістовної важливості 

кожної з частин роботи. Як правило, робота складається з розділів, а ті в свою 

чергу можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти, кількість яких може 

бути різною, але становити більше одного. Зміст кожного розділу чи підрозділу 

характеризувався глибоким аналізом досліджуваного питання, його розкриттям 

та відповідати поставленим завданням.  

В основній частині відокремлюють наступні розділи: 

  РОЗДІЛ 1 – аналіз сучасної літератури (літературний огляд) – займає не 

більше 20-25% від загального обсягу роботи; 

  РОЗДІЛ 2 – матеріали і методи дослідження (наведено місце виконання 

випускної кваліфікаційної роботи – лабораторія, лікульний заклад, клінічне 

відділення; надано матеріал дослідження; наведено основні методики та методи 

дослідження, що були застосовані у роботі; враховано статистичні методи 

обробки данних – визначено розподіл пацієнтів за виборками: за віком, статтю, 

захворюванням тощо) – займає не більше 25% від загального обсягу роботи; 

  РОЗДІЛ 3 – результати та їх обговорення (проаналізовано отримані дані 

– якісний і кількісний аналіз отриманих даних, обговорено результати та 

наведено висновки за кожним із завдань) – займає не менше 35% від загального 

обсягу роботи. 

Розділи мають бути логічно зв’язані один з одним. Наприкінці кожного 

розділу необхідно подавати короткі узагальнюючі висновки (до 1 стор.), 

виділяти які непотрібно. У висновках необхідно зазначати не тільки те 

позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, але й недоліки в 

роботах попередників та проблеми, що залишилися нерозв’язаними.  

РОЗДІЛ 1 бажано закінчити коротким резюме стосовно необхідності 

проведення досліджень у певній галузі, тобто обґрунтувати його актуальність.  

При характеристиці РОЗДІЛУ 2 не потрібно детально описувати методики, 

достатньо навести посилання на підручник чи інше літературне джерело, де вони 
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описані. Оригінальні методи дослідження матеріалу повинні бути детально 

висвітлені та обгрунтовані. Але, при захисті випускної кваліфікаційної роботи 

здобувач повинен вільно володіти представленим матеріалом, наводити принцип 

методу, основні етапи дослідження тощо. На вимогу членів екзаменаційної комісії 

надавати відомості щодо застосованих методів, методик та характеристики 

окремих елементів дослідження.  

Статистична обробка результатів обов’язкова. Опис методів статистичної 

обробки проводиться з посиланнями на літературні джерела та комп’ютерні 

програми.  

РОЗДІЛ 3 являє собою власні експериментальні дослідження, які студент 

проводив самостійно. Даний розділ містить якісно і кількісно оброблений 

фактичний експериментальний матеріал, який змістовно описаний та 

проаналізований. В даному розділі проведено добір методики з метою перевірки 

гіпотези, обговорення результатів, визначення подальших перспектив розробки 

теми дослідження та зроблено висновки за підсумками дослідження.  

Висновки розміщують безпосередньо після викладення суті 

магістерської роботи, починаючи з нової сторінки. У висновках наводять 

оцінку одержаних результатів роботи або її окремого стану (негативних також) 

з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі, можливі галузі 

використання результатів роботи; наукову значущість роботи. 

Висновки повинні перегукуватися з вступом і повністю відповідати 

основним елементам вступу, а саме - завданням. Висновки розпочинають із 

короткої оцінки стану досліджуваного питання. Далі послідовно, логічно 

узагальнюють одержані результати власного дослідження. Роблячи підсумок 

проведеного дослідження, необхідно показати, як матеріал основної частини та 

результати співвідносяться із метою та завданнями, сформульованими у вступі, 

наголошуючи на тому новому, що досягнуто автором. 

Слід пам’ятати, що кількість висновків повинна відповідати кількості 

поставлених завдань. У висновках подається лише узагальнений опис кількісних 
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підрахунків, а не самі розрахункові викладки. Також у висновках не повинні бути 

цитати та приклади. Висновки – це повністю авторський доробок, що було 

отримано внаслідок власних експериментальних досліджень. 

Загальний обсяг висновків повинен складати 1-2 сторінки. 

У випускній кваліфікаційній роботі на основі одержаних висновків 

можна наводити рекомендації та пропозиції, які розміщують після висновків, 

починаючи з нової сторінки. Текст рекомендацій може поділятись на пункти. 

Перелік літературних джерел (бібліографія, список цитованої 

літератури), на які є посилання в основній частині випускної кваліфікаційної 

роботи наводять в кінці тексту дипломної роботи, починаючи з нової сторінки 

(правила оформлення бібліографії наведено у додатку 6). Усі посилання, що 

наведено у списку літературних джерел, повинні бути проаналізовані в тексті 

роботи, не повинно бути зайвих джерел. Окрім цього, усі джерела, які є у тексті 

повинні бути зазаначені у списку використаних джерел. Не допускається 

наведення одного джерела кілька разів у списку літератури. У відповідних 

місцях тексту мають бути посилання у квадратних дужках (наприклад: Серед 

сучасних методів діагностики найбільш інформативним постає 

імуноферментний аналіз, що базується на визначенні… [1, 5-8, 11]).  

Бібліографічні описи подають в алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів чи заголовків. Спочатку подають літературу видану кирилицею, після 

неї – видану латинецею і далі – мовами з особливою графікою (арабською, 

вірменською, китайською тощо).  

Здійснюючи опис публікацій в списку використаних джерел і літератури 

необхідно дотримуватися загальноприйнятих правил, що наведені у наступних 

стандартах: 

 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та  

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)”; 
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 ДСТУ 3582 – 97 ― «Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»; 

 ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікації (ГОСТ 7.88–2003, MOD)»; 

 ДСТУ 7093:2009 «Системи стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і 

словосполук, поданих іноземними європейськими мовами» 

У тексті магістерської роботи є два види посилань: 

1 – посилання на використану літературу (посилання на 

літературні джерела слід зазначати за їх порядковим номером у списку, 

виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "…у роботах [1-5]…", 

"описано в [5]"); 

2 – посилання на частини магістерської роботи (при 

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

формули, рівняння, додатки зазначають їх номери. При посиланнях слід писати: 

"…у розділі 4…", "…дивись 2.1 …", "…за 3.3.4 …", "…відповідно до 2.3.2.1 

…", "…на рис. 1.2 …", або "…на рисунку 1.2 …", "…у таблиці 3.2 …", "… (див. 

3.2) …", "…за формулою (3.1)…", "…у рівняннях (1.23)–(1.25)…", "…у додатку 

Б…"). 

Також слід відрізняти такі посилання, як цитати, зноски, бібліографія. 

Посилатися слід на останні видання публікацій документів, наказів, статей, 

монографій (за останні п’ять років). На більш ранні видання можна посилатися 

лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, що не включено до 

останнього видання. 

Додатки подаються у роботі як її логічне продовження (в разі 

необхідності). Їх розміщують в порядку появи посилань у тексті. Як правило, 

додатки можуть включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти 

сприйняття роботи (повний текст нормативних документів, наказів, інструкції, 
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таблиці даних, схеми, графіки тощо). На кожну наведений автором матеріал, що 

міститься у додатку обов’язково потрібно робити посилання в тексті. Кожний 

додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен 

мати заголовок (легенду), надрукований угорі малими літерами з першої 

великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 

малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера 

або цифра, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими 

літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, 

«Додаток А», «Додаток Б». В кінці назви має стояти знак посилання 

(наприклад, *, 1, 2), внизу сторінки у посиланні слід вказати джерело (або 

джерела інформації). 

 

4 КРИТЕРІЇ ЗАХИСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

4.1 Подання випускової кваліфікаційної роботи 

Повністю оформлена випускова кваліфікаційна науково-дослідна робота 

– дипломна магістерська робота – підписується здобувачем та передається 

науковому керівнику у встановлений термін згідно з вимогами для подання і 

перевірки на плагіат (відповідно до Положення про запобігання та виявлення 

фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара, Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти та роботу екзаменаційної комісії Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; 

https://www.dnu.dp.ua/view/normativna_baza_oisvitnyogo_processu ) і подальшого 

написання відгуку (додаток 7).  

У відгуку надається характеристика викононаної роботи здобувачем, її 

здобутки, новизна, а також недоліки, відзначається в повному обсязі ступінь 

самостійної роботи автора, його навички у самостійній роботі з літературними 

джерелами, ступінь викладання матеріалу та його послідовність і логічність, 

https://www.dnu.dp.ua/view/normativna_baza_oisvitnyogo_processu
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вміння вести власні експериментальні дослідження та давати їм аналіз. Крім 

цього, визначається обгрунтованість і цінність отриманих результатів, 

можливість практичного застосування отриманих висновків. В кінці відгуку 

науковий керівник надає висновок про допуск студенту до захисту та 

рекомендацію щодо оцінювання.  

До випускової науково-кваліфікаційної роботи додається рецензія з 

відгуком рецензента, який був призначений студенту та затверджений наказом 

ректору ДНУ імені Олеся Гончара (додаток 8). Рецензент надає розгорнутий 

відгук, де відзначаються всі позитивні риси дослідження, а також недоліки 

роботи такі як: неповне використання літературних джерел, невідповідне 

цитування та посилання. У рецензії враховуються: актуальність теми, ступінь 

розкриття поставлених завдань, актуальність обраних методів дослідження, 

повнота отриманих висновків та їх практична значимість. Крім того, рецензент 

оцінює стиль написання роботи, якість оформлення роботи, застосування 

графічного та ілюстративного матеріалу, повноту розкриття проблемних 

питань, логічність викладення матеріалу. Якщо зауваження рецензента мають 

принциповий характер, здобувач може виправити недоліки роботи. Рецензія не 

підшивається до магістерської роботи, а прикладається до неї. Обсяг рецензії - 

до 2-х сторінок тексту комп'ютерного набору на сторінках формату А4. 

Рецензія підписується особисто рецензентом із вказівкою його прізвища 

і власне ім’я, місця роботи й займаної посади. Підпис рецензента необхідно 

засвідчити печаткою відділу кадрів організації, підприємства, установи 

співробітником якої він є (за умови подання зовнішньої рецензії фахівцем-

практиком). 

Кваліфікаційні випускові роботи, які не мають письмового відгуку 

наукового керівника чи письмової зовнішньої рецензії, до захисту не 

допускаються. 



23 

 

Остаточний варіант науково-дослідної кваліфікаційної роботи 

(надрукований та переплетений) у двох примірниках подається на кафедру з 

усіма супровідними документами:  

 завдання на випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу,  

 анотація (українською та англійською мовами),  

 відгук наукового керівника,  

 рецензія,  

 здобутки студента у період навчання за другим магістерським 

рівнем (обов’язковим є наявність статті, тез, копії отриманих 

сертифікатів та дипломів).  

На кафедру також надається випускна кваліфікаційна (дипломна) робота 

та анотація на електронному носії. 

Обов’язковими вимогами щодо подання випускної кваліфікаційної 

роботи до захисту на засіданні ЕК є: 

 проходження випускною кваліфікаційною роботою процедур 

нормоконтролю, перевірки на плагіат (виписка з реєстру перевірки 

з відсотком унікальності); 

 подання здобувачем вищої освіти своєї випускної кваліфікаційної 

роботи, підписаної керівником і завідувачем випускової кафедри, 

секретарю ЕК не пізніше одного дня до визначеного розкладом 

початку роботи ЕК. 

Студентам-дипломникам слід пам’ятати, що несвоєчасне подання 

роботи на кафедру без поважних причин може мати негативні наслідки від 

зниження оцінки до відмови рекомендації роботи до захисту.  

Здобувач допускається до захисту випускної кваліфікаційної 

(дипломної) роботи за умови виконання ним вимог навчального плану, наявних 

публікацій за період навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти  

(обов’язковим є наявність статті, матеріалів конференцій, тез доповідей). 

Списки студентів, допущених до захисту робіт, подаються до відповідної 
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екзаменаційної комісії деканатом факультету медичних технологій діагностики 

та реабілітації. 

 

      4.2 Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт 

 

Захист випускної кваліфікаційної роботи проводиться на відкритому 

засіданні відповідної екзаменаційної комісії (далі – ЕК). Захист складається з 

певних етапів: 

 оголошення головуючим теми дипломної роботи, прізвища та власне ім’я 

здобувача-випускника та прізвища наукового керівника; 

 доповідь студента проілюстрована за допомогою програми PowerPoint 

Microsoft 2010, що включає в себе ілюстративний матеріал, 

підтверджений теоретичними та практичними висновками, оформленими 

у вигляді схем, діаграм, таблиць та тексту; 

 відповіді на поставлені членами комісії запитання стосовно представленої 

роботи; 

 оголошення відгуку і рецензії на дипломну роботу; 

 заключне слово здобувача. 

Після захисту усіх запланованих випускних кваліфікаційних робіт у той 

же день екзаменаційна комісія на закритому засіданні приймає рішення про 

оцінку робіт та підсумки захисту, які оголошуються здобувачам.  

При підготовці до захисту здобувач заздалегідь складає тези своєї 

доповіді й погоджує їх з науковим керівником. Доповідь студента повинна 

тривати не більше, ніж 10 хвилин. Випускник-магістр стисло викладає наступні 

положення: актуальність теми дослідження, об’єкт, предмет, мету і завдання, 

які стояли перед дослідником. Слід показати, що вдалося встановити, виявити, 

довести. Особливо важливо показати, що нового вніс автор у вивчення теми, до 

яких наукових висновків дійшов.  
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Члени екзаменаційної комісії та присутні на захисті ставлять 

випускникові запитання, на які йому необхідно дати чітку і змістовну відповідь 

наприкінці захисту.  

Після виступу студента голова ЕК надає слово науковому керівникові та 

рецензенту або зачитує їх відгуки. На захисті також можуть виступати члени 

кафедри, факультету та всі присутні. 

 

4.3  Критерії оцінювання 

Оцінка, яка виставляється, залежить від того, на якому рівні написана 

робота здобувача, як вона захищається, а також від того, якою мірою автор 

володіє матеріалом і наскільки вільно він ним оперує. Магістерська робота 

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

“задовільно”, “незадовільно”), cтобальною системою за міжнародною системою 

ECTS з урахуванням якості виступу і відповідей на питання, відгуку наукового 

керівника та зовнішньої рецензії (табл.1).  

Таблиця 1 

Критерії оцінювання 

№ 

п/п 

Оцінка Критерії оцінювання 

1 «відмінно»  зміст роботи відповідає обраній темі та має 

науковий виклад; 

 робота виконана самостійно, має певну новизну; 

 тема розкрита глибоко, всебічно, виклад 

матеріалу послідовний і логічний; 

 адекватне застосування наукової термінології; 

 робота оформлена відповідно до встановлених 

вимог, літературні джерела сучасні та наведені повним 

списком; 
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 робота вчасно подана на кафедру до захисту; 

 на захисті продемонстровано глибокі знання 

предмету дослідження, вміння представляти 

отриманий матеріал, навички роботи з компютерною 

технікою та вміння давати аргументовані відповіді на 

запитання членів ЕК.  

2 «добре»  тема магістерської роботи відповідає 

спеціальності; 

 незначне розкриття теми роботи та завдань; 

 зміст роботи загалом відповідає обраній темі; 

 актуальність і самостійність виконання роботи; 

 висновки та аналіз результатв дослідження 

недостатньо аргументований, незначні розбіжності при 

оформленні дипломної роботи; 

 список літературних джерел має лише українські 

та російськомовні посилання; 

  робота вчасно подана на кафедру до захисту; 

 достатні знання теми дослідження студентом. 

3 «задовільно»  студент показав достатні знання з відповідної 

спеціальності; 

 розбіжності у змісті та темі магістерської роботи; 

 немає чіткого уявлення актуальності роботи і/або 

застосування застарілих даних за даною тематикою 

дослідження; 

 неналежне оформлення дипломної роботи 

(синтаксичні та пунктуаційні помилки), перелік 

літературних посилань має недостатню бібліографію, 

оформлену неналежним чином; 

 не всі заявлені завдання розкриті; 
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 висновки мають загальний характер, мало 

пов’язані із викладеним матеріалом; 

 несвоєчасне подання роботи керівникові; 

 оформлення доповіді/презентації виконано 

неналежним чином (немає мети, описання методик та 

відокремлення літературних даних від особисто 

отриманих досліджень); 

 на захисті студент відповідав не на всі запитання 

членів ЕК. 

4 «незадовільно»  немає чіткого формулювання мети, предмету та 

обєкту дослідження; 

 завдання роботи викладено непослідовно та 

нелогічно; 

 основна частина роботи скомпонована з окремих 

базових підручників за певною спеціальністю; 

 знехтування консультаціями наукового керівника 

та рзауважень рецензента; 

 бібліографія має опосередкований характер, 

немає посилань на останні матеріали за проблемною 

тематикою; 

 на захисті студент не зміг відповісти на 

запитання членів ЕК, що свідчить про невиконання 

плану та несамостійне 

виконання кваліфікаційної роботи. 

 

При оцінюванню випускової кваліфікаційної роботи враховуються: 

 Актуальність теми, стан розробки наукової проблеми, визначення мети й 

напрямків виконання роботи; 
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 Ступінь розробки теми, самостійність і повнота проведення досліджень, 

наявність помилок; 

 Аналіз практики застосування нормативних та законодавчих документів 

по темі роботи; 

 Використання наукових методів дослідження, уміння логічно мислити, 

доводити, робити обґрунтовані висновки по розділах і в цілому по роботі; 

 Отримані результати, пропозиції, рекомендації і їх новизна; 

 Впровадження результатів магістерської роботи; 

 Якість літературної сторони роботи, оформлення виносок, списку 

використаних джерел, ілюстративного матеріалу (таблиць, графіків і т.д.); 

 Якість доповіді студента,  коротко й доступно викладати її суть, робити 

правильні висновки, грамотність мови; 

 Відгук наукового керівника та рецензента; 

 Оформлення роботи, вміння відповідати на запитання, логічність 

викладення матеріалу, представлення презентації і виконання календарного 

плану. 

Якщо результати захисту випускної кваліфікаційної роботи здобувачем 

вищої освіти не відповідають вимогам рівня атестації, ЕК ухвалює рішення про 

те, що така особа не пройшла атестацію, і у протоколі засідання ЕК їй 

проставляють оцінку  «незадовільно» (0-59 балів). 

Особи, які за наслідками атестації отримали оцінку «незадовільно», 

мають право один раз упродовж трьох років після відрахування з університету 

поновитися до числа здобувачів вищої освіти (у межах ліцензованого обсягу 

відповідної спеціальності) для проходження повторної атестації в Університеті 

за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб за винятком випадків неявки 

на атестацію або неподання випускної кваліфікаційної роботи на захист з 

поважних причин, підтверджених документально. 

Рекомендацію кафедри щодо видачі здобувачеві вищої освіти диплому 

з позначкою відзнаки надають за умови дотримання ним упродовж навчання на 
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відповідному рівні вищої освіти, після завершення якого він претендує на 

диплом з відзнакою, однієї з таких обов’язкових вимог:  

 наявність наукових результатів, які відповідають спеціальності, що 

здобувалася, і опублікованих наукових праць (обов’язково статті, тез, 

матеріалів конференцій);  

 участь у міжнародних чи всеукраїнських фахових наукових 

конференціях, студентських олімпіадах чи конкурсах наукових робіт;  

 участь у виконанні фундаментальних та/або прикладних наукових 

досліджень у складі науково-дослідних колективів університету; 

 участь у навчанні або стажуванні за програмами академічної 

мобільності; 

 удосконалення рівня підготовки з іноземної мови (отримання 

сертифікату за рівнем не нижче В1). 

Участь здобувачів вищої освіти в наведених наукових заходах має бути 

підтверджена відповідними документами (програмами конференцій, 

опублікованими працями, наказами ректора про зарахування до складу 

виконавців НДР тощо).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ 
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Завідувач кафедри 

__________________________ 

__________________________ 

(повна назва) 

___________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

(підпис) 

«___»__________20___ р. 

 

 

 

З А В Д А Н Н Я 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ПРОЄКТ)* 

 

____________________________________________________________________ 

(Прізвище, ім’я, по-батькові студента) 

1. Тема роботи (проєкту)_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

керівник роботи (проєкту) _____________________________________________ 

(Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом по Університету від «___»__________20__ року № ______ 

2. Термін подання роботи (проєкту)______________________________________ 

3. Вхідні дані до роботи (проєкту)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________ 

4. Перелік питань, які потрібно розробити ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Керівник, консультант з окремих (спеціальних) розділів роботи (проєкту) 

 

Розділ 
Ініціали прізвище та посада  

керівника, консультант 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання_______________________________________________ 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Зміст етапів роботи (проєкту) 

Термін виконання етапів 

роботи (проєкту) 
Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



32 

 

    

    

    

    

    

    

 

Студент     _____________  _________________  

       (підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
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            (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
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ОПП / ОНП «Назва» 
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“_” січня 20    р.                                   __________________                /ПРІЗВИЩЕ Ім’я/ 
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ДОДАТОК 3 
Зразок оформлення реферату випускної кваліфікаційної роботи 

РЕФЕРАТ 

Магістерська робота: ____ с., ___ рис., ___ табл., ____ джерел, ____ 

додатки. 

Об’єктом дослідження є……….. 

Мета роботи:  

Методика та методи дослідження:  

Одержані висновки та їх новизна:  

Результати дослідження можуть бути застосовані при…   

Перелік ключових слів: (до 10 слів або словосполучень із тексту роботи, 

що друкуються в називному відмінку великими літерами). 

RESUME 

The graduation research of the 6 year student, 

________________________Oles Honchar Dnipro National University, faculty of 

Medical Technologies of diagnostics and rehabilitation, department of 

__________________________________________________________________ 

Deals with_________________________________________________________ 

The work is interesting for ____________________________________________ 

Bibliography _____, pages _____, tables _____, ill. ______.  

Key words: 
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ДОДАТОК 3а 
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації 

Кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії 

 

МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ РАБДОВІРУСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Виконавець: студентка групи РД-20м-1  Іванова О.М. 

Керівник: канд.мед.наук, доц. Іванов І.О. 

 

 

Дипломна робота 69 с., табл. 7, рис.15, джерел 74. 

Об’єкт дослідження: частота виявлення вірусного сказу у диких та свійських тварин 

Дніпропетровської області.  

Мета роботи: на підставі даних лабораторних досліджень та епізоотичних обстежень 

провести аналіз поширення вірусного сказу та оцінити поїдаємість вірусвакцини “Сінраб” у 

Дніпропетровській області. 

Одержані результати та їх новизна: отримано сучасні дані про епізоотичну ситуацію 

щодо сказу на території Дніпропетровської області, досліджено біологічний матеріал від 

тварин з підозрою на вірусний сказ. 

Результати проведених досліджень можуть бути застосовані для моніторингу вірусного 

сказу у ветеринарії. 

       Перелік ключових слів: СКАЗ, БІОПРОБА, АНТИТІЛО, ТЕТРАЦИКЛІН. 
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ДОДАТОК 4 
Зразок оформлення змісту випускної кваліфікаційної роботи 

 

ЗМІСТ 

стор. 

ВСТУП 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

РОЗДІЛ 1. Назва розділу 

1.1. Назва підрозділу 

1.2. Назва підрозділу 

1.3. Назва підрозділу 

Висновки до розділу 1 

РОЗДІЛ 2. Назва розділу 

2.1. Назва підрозділу 

2.2. Назва підрозділу 

2.3. Назва підрозділу 

Висновки до розділу 2 

РОЗДІЛ 3. Назва розділу 

3.1. Назва підрозділу 

3.2. Назва підрозділу 

3.3. Назва підрозділу 

Висновки до розділу 3 

ВИСНОВКИ 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ДОДАТОК 5 
Правила оформлення бібліографії до випускної кваліфікаційної роботи 

 
Вид 

літературного 

джерела 

Приклад оформлення бібліографічного опису 

в списку використаних джерел 

Книга одного 

автора 

 Ленінджер А. Біохімія / Пер. з англ. 

М. І. Іваненко, С. А. Костенко. Київ: Медицина, 2006. 895 с. 

 Северин М. Е. Лабораторный анализ. Москва: Издательство 

“Наука”, 1999. 541 с.  

 Biffi A. Statin treatment. West Canadian University Press, 2016. 

214 p. 

Книга двох, 

трьох,чотирьох 

авторів 

 Хаченко М., Вяткін С. Діагностичні методи у лікуванні 

захворювань серцево-судинної патології. Київ: Каравелла, 2012. 208 

с. 

 Скобцева Н. С., Бахмут С. І., Айрек В. С. Захворювання 

ендокринної системи. Харків: АРТ-ПРЕС, 2015. 372 с. 

 Новітні аспекти лабораторної діагностики / Півень Т.Т., 

Самохвалова А.М., Рубінцев А.Л., Рубенштейн А.Я. Харків: 

Мережка, 2018. 2009 с. 

Книга п’ятьох і 

більше авторів 

Біохімія патологічних процесів: навчальний посібник / Васенко 

О.О., Передерій Р.О., Сенцо О.Л. та ін.; під ред. В. В. Сушко. 2-ге 

вид., доп. й перероб. Дніпро: Альтернатива, 2012. 172 с. 

Багатотомні 

видання 

Новікова С. І. Біохімія: в 3 т. Т.2. 2009. 678 с. 

 

Збірки наукових 

праць 

Павловські наукові читання: зб. праць молодих вчених та 

аспірантів. Т. 1 / Нац. Акад. наук України, Ін-т біології клітини. 

Львів, 2005. 222 с. 

Розділ з книги 
Верещага Г. О. Доказова медицина. Київ: Наукова думка, 2004. 

С. 351-411. 

Стаття в збірнику 

Майборода В.А. Проблема патології нервової системи в Україні та 

стан вітчизняної неврологічної служби на межі десятиріччя // 

Науковий часопис: Зб. статей, присвяч. 90-річ. акад. В.А. Павленко. 

Суми: Наукова крамниця, 1999. С. 334-343. 

Стаття в журналі 

 Погорєлов О. В. Церебральні ішемічні події у пацієнтів з 

атеросклерозом та варикозною хворобою / О. В. Погорєлов // 

Український медичний альманах. – 2010. – № 4. – С. 118 – 122. 

 Carter N.J. Rosuvastatin. A review of its use in the prevention of 

cardiovascular disease in apparently healthy women or men with normal 

LDL-C levels and elevated CRP levels. // 

Am J Cardiovasc Drugs. 2010; 10: р.379-383. 

Стаття в газеті 
Компанієць В. В. Профілактика захворювань серцево-судинної 

системи // Лікарські відомості. 2013. 25 травня. С. 7. 
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Тези доповідей, 

матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

Остапко О. Аналіз епідеміології цереброваскулярних 

хвороб в Київській області // 

Матеріали X міжнародної конференції студентів та аспірантів (23-

25 листопада 2018 р., м. Київ) / Київська міська рада, Каравелла, К., 

2018. С. 162-166. 

Стандарти 

Якість води: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – 

[Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держпоживстандарт України, 2006. – 

181 с. 

Словники 
Біохімія травлення: словник-довідник / [авт.-уклад. Сокирко В.А.]. – 

Х.: Презент, 2010. – 122 с. 

Атласи 

Гістологія: атлас схем і рисунків: посіб. для студ. і лікарів / І.В. 

Зупанець, В.В. Чехун, А.С. Скібо. – Дніпропетровськ: Пороги, 2012. 

– 212 с. 

Дисертація 

Бойко В.О. Застосування транскраніальної магнітної стимуляції у 

хворих на ішемічний інсульт у гострому та ранньому 

відновлювальному періодах з діагностичною та лікувально-

реабілітаційною метою: дис. … канд. мед. наук: 14.01.17. Київ, 

2015. 149 с. 

Автореферат 

дисертації 

Юрченко А. Ю. Функціональний стан осіб другого зрілого віку, які 

перенесли ішемічний мозковий інсульт, на першому етапі раннього 

відновного періоду: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.17 / А.Ю. Юрченко; 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 

2018. 22 с. 

Законодавчі акти, 

нормативні 

документи 

 Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. 

В.М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. – 

459 с. 

 Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996р., №100/96-

ВР // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. 

вид-во, 1996. – №21. - С.253-279. – (Бібліотека офіційних 

видань). 

Бібліографічний 

опис джерел, 

опублікованих у 

мережі Internet 

 Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 

електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс]: 

(підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Lviv-2003”) / Л. Й. Костенко, А. О. 

Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 

2003. – № 4. – С. 43.  

Режим доступу: http://www.nbugov.ua/articles/2003/03klinko.html 

 International Standard ISO 690–2: Information and 

Documentation: Bibliografic References: Part 2. Electronic Documents 

or Parts Thereof: Additional Examples [Electronic resource]. – 1999. – 

[Cited 2001, 5 Jan.]. – Available from: 

http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standrd/690-2ex.htm. 

 

http://www.nbugov.ua/articles/2003/03klinko.html
http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standrd/690-2ex.htm
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ДОДАТОК 6 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ – артеріальна гіпертензія 

А – атеросклероз 

А ІІ – атеросклероз з перенесеним ішемічним інсультом  

ГПМК – гострі порушення мозкового кровообігу 

ЗХС – загальний холестерин  

ІІ – ішемічний інсульт  

ІХС – ішемічна хвороба серця 

КА – коефіцієент атерогенності 

КТ – комп’ютерна томографія 

ЛП – ліпопротеїди  

ТГ – тригліцериди  

ТІА – транзиторна ішемічна атака 

ЦВЗ – цереброваскулярні захворювання  

ЦД - цукровий діабет 
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ДОДАТОК 7 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації 

Кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії  

 

 

В І Д Г У К 

на випускну кваліфікаційну дипломну роботу 

студента(ки) ПРІЗВИЩЕ Ім’я 

групи 

Тема дипломної роботи «Назва» 

 

Загальна характеристика роботи 

Характеристика здобувача 

Актуальність теми 

Наявність новизни: 

Практична цінність роботи та можливість її використання 

Відповідність роботи плану: 

Ступінь розкриття теми роботи: 

Ілюстрованість роботи (наявність розрахунків, таблиць, схем, діаграм): 

Якість оформлення роботи: 

Позитивні якості та недоліки дипломної роботи: 

Загальні висновки (допускається чи не допускається до захисту), якої оцінки 

заслуговує робота: 

 

 

 

Керівник (науковий ступінь, 

вчене звання, посада)                       ___________________________       (ПРІЗВИЩЕ Ім’я) 

                                                                                                        (підпис)  

 

 

„ ___” _________ 20    р. 
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ДОДАТОК 8 
Зразок форми написання рецензії 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на випускну кваліфікаційну роботу  

 

Здобувач вищої освіти________________________________________________________ 

Тема_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Спеціальність, група _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Обсяг випускної кваліфікаційної роботи_________________________________________ 

Кількість сторінок пояснювальної записки ______________________________________ 

1. Короткий зміст випускної кваліфікаційної роботи та прийнятих рішень 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Висновок про відповідність випускної кваліфікаційної роботи завданню 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Характеристика виконання кожного розділу роботи, рівень відповідності останнім 

досягненням науки і техніки та передовим методам роботи 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Негативні особливості виконання роботи 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Позитивні особливості виконання роботи _ 

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Оцінка графічного оформлення та пояснювальної записки ___________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________ 

7. Загальний відзив про роботу_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

8. Інші зауваження _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________ 

9. Оцінка випускної кваліфікаційної роботи   _________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

Рецензент (науковий ступінь, 

вчене звання, посада)                       ___________________________       (ПРІЗВИЩЕ Ім’я) 

                                                                                                        (підпис)  
 

 

„ ___” _________ 20    р. 
 

 

ПЕЧАТКА 
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Перелік цитованої літератури 

 

1. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу 

екзаменаційної комісії Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара / Затверджено рішенням вченої ради ДНУ імені Олеся 

Гончара від 28.09.2020 р., протокол №2 / 

https://www.dnu.dp.ua/docs/osvitnya/2020_Polozhennya_Atestacia_zdobuv_V

O_Robota%20EK%20DNU.pdf   

2. Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної 

доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся 

Гончара / Затверджено рішенням вченої ради ДНУ імені Олеся Гончара 

від 29.03.2018 р., протокол №7   / 

https://www.dnu.dp.ua/view/normativna_baza_oisvitnyogo_processu  

3. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016.  ̶ 

16 с. 

4. Основні вимоги до структури й оформлення кваліфікаційних робіт 

(магістерської роботи) [Електронний ресурс] / Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Електрон. текст. дані. Режим 

доступу: http://journ.univ.kiev.ua/files/mag_vymohy.pdf  

5. Методичні рекомендації щодо написання та оформлення магістерських 

дипломних  робіт за спеціальністю 224 – технології медичної діагностики 

та лікування / уклад. Т.М. Шевченко, П.М. Полушкін. – Дніпро: 2017. – 

32 с. 

6. Ляпіна О. Методичні рекомендації з підготовки курсових і магістерських 

робіт /за ред. д.і.н., проф. В. М. Мордвінцева. – К.: 2018.  ̶  55 с. 

7. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи / уклад. 

Н. А. Крупенина. – Дніпро, 2018. – 25 с. 

8. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної 

магістерської роботи для підготовки фахівців освітнього ступеня 

«Магістр» / Уклад.: Лазор О.Д., Лазор О.Я., Патика Н.І., Фоміцька Н.В. – 

К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – 

2017. – 77 с. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.dnu.dp.ua/docs/osvitnya/2020_Polozhennya_Atestacia_zdobuv_VO_Robota%20EK%20DNU.pdf
https://www.dnu.dp.ua/docs/osvitnya/2020_Polozhennya_Atestacia_zdobuv_VO_Robota%20EK%20DNU.pdf
https://www.dnu.dp.ua/view/normativna_baza_oisvitnyogo_processu
http://journ.univ.kiev.ua/files/mag_vymohy.pdf
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Навчальне видання 

Щербиніна Марина Борисівна, докт. мед. наук, проф. 

Шевченко Тетяна Миколаївна, докт. біол.наук, проф. 

Воронкова Юлія Сергіївна, канд. біол.наук, доц. 

 
 

 

Методичні вказівки 

щодо написання та оформлення 

випускної кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем 

навчання для здобувачів медичних спеціальностей  

 

 

 

 

Навчальний посібник 

Надруковано за рішенням Вченої ради факультету медичних технологій 

діагностики та реабілітації ДНУ імені Олеся Гончара від     09.2021, протокол 

№ 
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