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ВСТУП 

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти 

та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає здобуття особою 

поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною 

спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або 

професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 

діяльності. Підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого 

розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за науково-дослідним, 

науково-педагогічним або управлінським (виробничим) напрямом діяльності. 

Кваліфікаційна робота магістра-еколога виконується на 2-му курсі і є 

кваліфікаційною роботою для здобувачів спеціальності 101 Екологія. Робота 

повинна містити нове рішення актуальної природоохоронної задачі і бути 

спрямована на вирішення сучасних екологічних проблем, а саме зменшення рівнів 

техногенного навантаження на компоненти навколишнього середовища й біоту, а 

також здоров’я населення. В результаті захисту магістерської роботи Здобувач 

підтверджує кваліфікаційний рівень магістра та доводить уміння самостійно 

вирішувати актуальні наукові та професійні задачі. 

Магістерська робота є результатом самостійних досліджень, які сприяють 

розвитку ініціативи Здобувача під час виробничої та дослідницької діяльності, 

розвивають творчий підхід до вирішення різноманітних проблем екології, охорони 

навколишнього середовища та раціонального природокористування. 

Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, 

володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними 

технологіями методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової 

інформації, бути спроможним до плодотворної науково-дослідницької і науково-

педагогічної діяльності. 

Робота вважається реальною у разі виконання однієї із умов: 

– тема кваліфікаційної роботи є актуальною, запропонована підприємством 

або установою і результати роботи можуть бути прийняті до реалізації; 

– за темою кваліфікаційної роботи має бути наукова публікація, отримано 

позитивне рішення або патент на винахід. 

Наукові положення магістерської роботи необхідно обов’язково доповісти на 

наукових конференціях або семінарах та надрукувати у збірнику тез. 

Працюючи над кваліфікаційною роботою, здобувач виявляє свою здатність 

ставити і вирішувати актуальні екологічні проблеми промислових підприємств 

різних галузей економіки України, вміння використовувати здобуті знання й 

навички з розробки та удосконалення технічних засобів захисту навколишнього 

середовища, а також демонструє свої потенціальні можливості у проведенні 

науково-дослідної роботи, і тим самим, розкриває рівень та якість власної 

професійної підготовки, отриманої під час навчання. 

Мета магістерської роботи полягає в формуванні навичок практичного 

застосування теоретичних знань, отриманих за час навчання, шляхом систематизації 

й аналізу цих знань та здатності методичного і практичного вирішення актуальної 

екологічної проблеми. Магістерська робота відрізняється від кваліфікаційної роботи 

бакалавра актуальністю, глибиною розробки, методами дослідження обраного 

предмета й об’єкта, використанням наукових досягнень, дослідницьким характером, 

практичним значенням, обов’язковим використанням комп’ютерних технологій. 
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Головним завданням магістерської роботи є формування навичок 

самостійного опрацьовування нормативних матеріалів, критичного осмислення 

наявних наукових концепцій та підходів у вивченні екологічних процесів та 

здатності вирішувати конкретні наукові завдання. 

До кваліфікаційних робіт застосовуються такі основні вимоги, як: висвітлення 

актуальності теми та її відповідності сучасному стану екологічної науки, 

перспективам розвитку й практичним завданням; вивчення історії проблеми, що 

досліджується, а також передового досвіду роботи; встановлення мети і методів 

дослідження, характеристика предмета і об’єкта досліджень, їх математичне 

опрацювання, аналіз отриманих автором результатів експерименту; узагальнення 

результатів, обґрунтування, висновки та практичні рекомендації. 

При виконанні магістерської роботи у магістранта формуються навички: 

– систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання, отримані у 

процесі навчання та вміти їх використовувати при вирішенні конкретних 

інженерних, наукових, соціально-економічних і виробничих проблем у 

природоохоронній діяльності; 

– самостійного осмислення наукової проблеми та творчого і критичного її 

дослідження; 

– збирати, аналізувати й систематизувати літературні (архівні) джерела; 

– формувати навички самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень 

та експерименту, фізичного або математичного моделювання, використання 

сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання екологічних проблем 

відповідно з завданням на магістерську роботу; 

– розробляти технічні, технологічні та організаційні рішення, спрямовані на 

створення екологічно безпечних умов функціонування промислових об’єктів, 

вдосконалення систем моніторингу природних і техногенних територій та еколого-

орієнтованих технологій захисту довкілля, задля забезпечення збалансованого 

розвитку екосистем та раціонального природокористування; 

– формулювати висновки та рекомендації з предмету дослідження. 

Магістерська робота повинна мати усі ознаки наукової праці, а саме, науковий 

результат, єдність змісту (обумовленої вирішенням певної наукової задачі), містити 

елемент новизни і науково обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати 

й відповідні наукові положення. 

Рішення наукової задачі – це визначення предмету, ідеї, мети досліджень та 

підбір науково-обґрунтованого методу вирішення поставленої задачі, які 

встановлюють або підтверджують наукові закономірності. 

Головне завдання кваліфікаційної роботи – розв’язання актуальних проблем 

екології та охорони навколишнього природного середовища, гарантування 

екологічної та техногенної безпеки в різних галузях народного господарства. 

Успішне вирішення цього завдання можливе лише за умови правильної 

оцінки джерел забруднення довкілля, визначення напрямів раціонального 

користування ресурсами, способів розроблення новітніх технологій, які не 

завдаватимуть шкоди навколишньому природному середовищу. З урахуванням 

цього кваліфікаційна робота, з одного боку, повинна мати науково-дослідний 

характер і розрахунково-технічну частину, а з іншого боку мати навчальний 

характер. 
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1. Програмні компетентності 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля 

та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або 

у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог. 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

- Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні 

екологічних проблем.  

- Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур 

дослідницької та/або інноваційної діяльності.  

- Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення 

професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування.  

- Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом 

довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та 

суперечливих вимог.  

- Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей.  

- Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних 

факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.  

 

2. Програмні результати навчання 

 

- Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації 

комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та 

часових обмежень.  

- Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту 

навколишнього середовища.  

- Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки 

антропогенного впливу на природні середовища.  

- Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської 

діяльності на довкілля.  

- Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у 

складних непередбачуваних умовах.  

- Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих 

вимог.  

- Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування 

в залежності від екологічних умов. 

- Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних 

галузей для вирішення практичних задач і проблем екології.  
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3. Зміст програми 

Організаційно процес виконання кваліфікаційної роботи магістра складається 

з наступних етапів: 

– підготовчого, який починається з вибору здобувачем теми та отримання 

індивідуального завдання від керівника магістерської роботи щодо питань, які 

необхідно вирішити під час проходження науково-виробничої та науково-

практичної підготовки (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних 

матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо), 

включає виконання програм практик і завершується складанням та захистом звіту 

про їх проходження; 

– основного, який починається відразу після захисту звіту про проходження 

практик й завершується орієнтовно за два тижні до захисту кваліфікаційної роботи 

на засіданні екзаменаційної комісії (ЕК). На цьому етапі магістерська робота 

повинна бути повністю виконана, перевірена керівником та консультантами; 

– заключного, який включає отримання відгуку керівника та рецензії на 

кваліфікаційну роботу, візи завідувача випускової кафедри про допуск до захисту, 

проведення попереднього захисту на кафедрі, подання роботи до ЕК та перевірку 

роботи на антиплагіат (не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до її захисту на засіданні 

ЕК). 

При написанні магістерської роботи рекомендується дотримуватися наступної 

послідовності: 

- вибір теми; 

- з’ясування об’єкта і предмета досліджень; 

- визначення мети і завдань дослідження; 

- аналітичний огляд (пошук потрібної літератури, її вивчення; 

- конспектування, написання літературного огляду); 

- складання попереднього плану; 

- написання вступу; 

- теоретичний огляд (формулювання задачі, вихідних співвідношень і математичних 

моделей, розробка комп’ютерних програм, виконання аналітичних і числових 

обчислень); 

- експериментальний огляд (формулювання задачі, розробка, модифікація або 

вивчення наявної вимірювальної установки, виконання вимірювань, їхній аналіз та 

інтерпретація, оцінка похибок); 

- аналіз та інтерпретація результатів, формулювання висновків і рекомендацій; 

- написання та оформлення тексту роботи, доповіді та ілюстрацій (плакатів) до неї; 

- оформлення списку використаних джерел і додатків. 

Магістерська робота повинна базуватися на сучасних реальних даних 

відносно екологічного стану об’єктів навколишнього природного середовища, 

селітебних зон, територій промислових підприємств (шахт, рудників, кар’єрів, 

електростанцій, котелень тощо), а також інших об’єктів (породних відвалів, 

хвостосховищ, ставків-відстійників, полігонів розміщення відходів тощо). 

На основі зібраного матеріалу Здобувач, консультуючись з науковим 

керівником, складає орієнтовний зміст, план роботи, в якому встановлює терміни 

виконання розділів, а також орієнтовний обсяг роботи. 

Здобувач самостійно виконує магістерську роботу, працюючи з матеріалами, 

отриманими на конкретних об’єктах. Науковий керівник визначає генеральний 

напрямок роботи, рекомендує літературу, оцінює наявність та якість фактичного 

матеріалу. 
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План виконання магістерської роботи складається таким чином, щоб термін 

виконання роботи закінчувався не пізніше, ніж за п’ять днів до початку захисту 

кваліфікаційних робіт на засіданні ЕК. 

Для надання консультацій при виконанні окремих розділів роботи 

відповідними профілюючими кафедрами призначаються консультанти. 

Консультації проводяться в спеціально виділених аудиторіях згідно з графіком, 

затвердженим завідувачем кафедри. 

Після завершення виконання магістерської роботи здобувач повинен: 

– подати магістерську роботу на перевірку консультантам розділів і отримати 

оцінки та відгуки; 

– подати магістерську роботу та демонстраційний матеріал на перевірку 

науковому керівнику не пізніше ніж за 15 днів до захисту; 

– подати магістерську роботу на випускову кафедру у визначений вченою 

радою факультету термін, але не пізніше ніж за два тижні до дня захисту в 

Екзаменаційній комісії; 

– отримати відгук наукового керівника на магістерську роботу; 

– отримати зовнішню рецензію на магістерську роботу; 

– отримати результати перевірки магістерської роботи на антиплагіат; 

– згідно з графіком захистити магістерську роботу на засіданні ЕК. 

 

 

4. Критерії оцінювання 

 

Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Зміст критерію оцінювання 

 

90 –100 А Відмінно 

Кваліфікаційна робота відповідає обраній темі; 

виконана в установлені терміни; логічно 

обґрунтована структура роботи; зроблено власне 

оцінювання різних літературних джерел, 

використано сучасні методи дослідження, 

проведено комплексні наукові дослідження, 

розрахунки і на їх основі - аргументовано висновки 

та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового 

дослідження опубліковано у наукових виданнях 

та/або матеріалах наукових конференцій; якість 

оформлення кваліфікаційної роботи повністю 

відповідає рекомендаціям; доповідь під час захисту 

роботи логічна і коротка, проголошена вільно і зі 

знанням справи; робота оцінена керівником і 

рецензентом «відмінно», відповіді на питання 

членів ЕК правильні та стислі 
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Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Зміст критерію оцінювання 

 

82-89 В 

Добре 

Кваліфікаційна робота відповідає обраній темі; 

виконана в установлені терміни; логічно 

обґрунтована структура роботи; зроблено 

оцінювання різних літературних джерел, 

використано сучасні методи дослідження, 

проведено комплексні наукові дослідження, 

розрахунки і на їх основі-аргументовано висновки 

та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового 

дослідження опубліковано у наукових виданнях 

та/або матеріалах наукових конференцій; якість 

оформлення кваліфікаційної роботи відповідає 

рекомендаціям, але є декілька акуратних 

виправлень; доповідь під час захисту роботи 

логічна і коротка, проголошена вільно і зі знанням 

справи; робота оцінена керівником і рецензентом 

«відмінно», відповіді на питання членів ЕК в 

основному вірні 

74-81 С 

Кваліфікаційна робота відповідає обраній темі; 

виконана в установлені терміни; логічно 

обґрунтована структура роботи, зроблено 

оцінювання використаних літературних джерел, 

самостійно проаналізовано підібраний матеріал, 

звітні дані підприємства / організації, на базі якого 

досліджувалася тема, проведено комплексні 

дослідження, але елементи новизни чітко не подані, 

зроблено висновки та сформульовано пропозиції, 

але вони не є достатньо аргументованими; мають 

місце окремі зауваження в рецензії та відгуку 

керівника, робота оцінена керівником і рецензентом 

на «добре», доповідь логічна, проголошена вільно, 

відповіді на питання членів ЕК в основному 

правильні, в оформленні роботи є помилки 

64-73 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

 

 

 

 

 

 

Тема кваліфікаційної роботи в основному розкрита, 

але мають місце недоліки змістовного характеру, 

нечітко сформульована мета роботи, теоретичний 

розділ має виражений компілятивний характер, 

відсутнє власне оцінювання різних літературних 

джерел, наукова полеміка відсутня, в аналітичній 

частині є надлишок елементів описовості, добір 

інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) 

не завжди обґрунтований; заходи і пропозиції 

обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки 

позитивні, але містять окремі зауваження, доповідь 

прочитана за текстом, не всі відповіді на питання 

членів ЕК правильні або повні. Є зауваження щодо 

оформлення роботи. 
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Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Зміст критерію оцінювання 

 

60-63 

 

 

 

 

 

 

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задовільно  

Тема кваліфікаційної роботи в основному розкрита, 

але мають місце недоліки змістовного характеру, 

нечітко сформульована мета роботи, теоретичний 

розділ має виражений компілятивний характер, 

відсутнє власне оцінювання різних літературних 

джерел, наукова полеміка відсутня, в аналітичній 

частині є надлишок елементів описовості, добір 

інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) 

не завжди обґрунтований, сформульовано висновки 

без необхідного їх обґрунтування, рецензія і 

відгуки позитивні, але містять суттєві зауваження, 

доповідь прочитана за текстом, відповіді на 

питання членів ЕК переважно неточні або не вірні. 

Є порушення вимог щодо оформлення роботи 

0-59 F/FX Незадовільно 

 

 

 

 

 

Нечітко сформульована мета кваліфікаційної 

роботи. Розділи не мають логічного зв’язку між 

собою. Відсутній критичний огляд сучасних 

літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, 

переважає описовість на шкоду системності і 

незадовільно глибині. Запропоновані заходи, 

економічне обґрунтування неповні та з аналізу не 

випливають. Оформлення роботи далеке від 

зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Рецензія 

і відгук керівника негативні. Відповіді на питання 

членів ЕК не вірні. Не має апробації на конференції 
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