
Алгоритм захисту кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності  

011 Освітні, педагогічні науки в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 

Згідно з Положенням про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди». Уточнено на засіданні випускової кафедри  

 

1) Написання роботи. Загальний обсяг основної частини магістерської роботи 

становить 50-60 сторінок. Основна частина починається зі вступу і закінчується 

висновками наукової роботи. До основного тексту не зараховуються сторінки зі 

списком використаних джерел, переліком умовних позначень і додатками, а також 

сторінки основного змісту без тексту, на яких розміщені лише таблиці, схеми, рисунки 

(ці сторінки входять до загального обсягу тексту роботи). Загальний обсяг тексту 

випускної кваліфікаційної роботи не регламентується. Сторінки всіх структурних 

компонентів магістерської роботи підлягають наскрізній нумерації. Магістерська 

кваліфікаційна робота повинна містити розділ, присвячений використанню результатів 

дослідження в освітньому процесі закладів освіти певного рівня. 

2) Перевірка на плагіат, отримання відповідного сертифікату (довідки). 

3) Написання науковим керівником відгуку. 

4) Подача магістерської роботи на кафедру та рецензування (для рецензування 

кваліфікаційної магістерської роботи потрібно дві рецензії (зовнішня і внутрішня)). 

Рецензенти кваліфікаційних магістерських робіт призначаються з числа науково-

педагогічних працівників, які мають наукові ступені, вчені звання, чиї наукові 

дослідження за напрямом дотичні до наукового дослідження здобувача. 

5) Попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи на кафедрі.  

6) Кафедра на підставі попереднього захисту, відгуку наукового керівника та 

рецензій надає Кваліфікаційній комісії рекомендацію щодо захисту магістерської 

роботи здобувача. Пакет, який передається Кваліфікаційній комісії, становлять такі 

документи: 

 кваліфікаційна магістерська робота; 

 сертифікат (довідка) про перевірку на плагіат; 

 відгук наукового керівника; 

 2 рецензії; 

 рекомендація кафедри щодо захисту; 

 2 публікації, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність 

виконаної роботи 

7) Захист відбувається на відкритому засіданні Кваліфікаційної комісії. 

Кваліфікаційна комісії заслуховує виступ автора кваліфікаційної магістерської роботи, 

ознайомлюється з рецензіями на неї та відгуком наукового керівника. При оцінюванні 

кваліфікаційної магістерської роботи Кваліфікаційна комісія враховує такі основні 

критерії: 1) вагомість отриманих наукових результатів і якість оформлення 

магістерської роботи; 2) презентацію та представлення результатів магістерської роботи 

під час офіційного захисту; 3) оприлюднення результатів кваліфікаційної роботи. 

 


