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Дане Положення розроблено з метою визначення чітких вимог щодо 

можливості виконання, тематики, оформлення, підготовки до захисту та 

оцінювання магістерських робіт і призначене для студентів, їх наукових 

керівників, а також рецензентів і членів екзаменаційної комісії. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Атестація випускників фармацевтичного факультету у відповідності 

до вимог освітньо-професійної програми «Фармація» відбувається у формі: 

етап 2 ЄДКІ (інтегрований тестовий іспит «Крок 2. Фармація»), комплексний 

практично-орієнтований іспит або (за рішенням вченої ради факультету) захист 

магістерської роботи. 

Етап 2 ЄДКІ проводиться Центром тестування при МОЗ, який є спеціально 

уповноваженою державною організацією для встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти (освітньо-професійних 

програм за певними напрямами). 

Дисципліни, які виносяться на комплексний практично-орієнтований 

іспит: управління та економіка у фармації, фармакогнозія, клінічна фармація, 

технологія лікарських засобів, фармацевтична хімія. 

Замість складання комплексного практично-орієнтованого іспиту студент 

випускного курсу може захистити магістерську роботу за одним з наукових 

напрямків, за якими провадять дослідження науково-педагогічні працівники 

профільних кафедр фармацевтичного факультету в межах держбюджетних/ 

ініціативних НДР. 

Виконання магістерської роботи дозволяється на інших кафедрах 

університету за умови її відповідності вимогам освітньо-професійної програми 

«Фармація» та узгодження з певною випусковою кафедрою фармацевтичного 

факультету. 

1.2. Магістерська робота – це кваліфікаційна наукова праця, яка виконується 

студентом особисто на завершальному етапі навчання в університеті, та 
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характеризується єдністю змісту і свідчить про можливість вирішення 

здобувачем вищої освіти конкретних практичних та/або наукових завдань. Вона 

призначена для поглиблення та удосконалення теоретичних і практичних знань, 

одержаних студентом за період навчання, а також дає можливість об’єктивного 

контролю набутих ним навичок самостійного вирішення науково-дослідних і 

практичних завдань за напрямом підготовки, вміння критично аналізувати 

літературно-патентні дані, інтерпретувати та узагальнювати отримані результати, 

формувати відповідні висновки і положення. 

1.3. Атестація випускників у вигляді захисту магістерської роботи можлива 

лише для тих студентів випускного курсу, які з іспитів з профільних дисциплін, 

що складались за відповідний період навчання, отримали середнє арифметичне 

балів не менше 150 та приймали активну участь у роботі студентського наукового 

гуртка певної кафедри університету (не менше 2 років). 

1.4. Якщо студент випускного курсу бажає виконувати магістерську роботу, 

але при цьому не відповідає зазначеним у п 1.3. критеріям, рішення щодо його 

допуску до виконання магістерської роботи приймається на засіданні вченої 

ради фармацевтичного факультету за поданням заяви студента і клопотання 

завідувача відповідної профільної кафедри фармацевтичного факультету. 

1.5. Студентам, які успішно склали етап 2 ЄДКІ та захистили магістерську 

роботу, екзаменаційна комісія ухвалює рішення про присвоєння відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня і видачу диплома. 

1.6. Виконання магістерської роботи та її захист перед екзаменаційною 

комісією є перевіркою здатності випускника до самостійної діяльності з обраної 

спеціальності, його спроможності до ґрунтовного аналізу сучасного стану 

відповідних напрямків фармацевтичної науки й внесенням, за результатами 

останнього, необхідних пропозицій. 

 

2. ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Магістерська робота повинна: 

– свідчити про те, що студент протягом періоду навчання оволодів усім 
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необхідним комплексом теоретичних знань, умінь та практичних навичок за 

обраною спеціальністю; 

– містити критичний огляд літературно-патентних даних за темою 

виконуваної роботи; 

– містити результати проведених експериментальних досліджень та їх 

теоретичне обґрунтування; 

– узагальнювати отримані результати проведених експериментальних 

досліджень з наведенням аргументованих висновків; 

– мати належне оформлення та необхідні супровідні документи; 

– бути виконаною і поданою на кафедру, в апробаційну раду та до 

екзаменаційної комісії в терміни, передбачені графіком навчального процесу. 

 

3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

3.1. Ознайомлення студентів з основними вимогами, що пред’являються 

до виконання магістерських робіт. 

3.2. Призначення наукового керівника та вибір теми магістерської роботи. 

Тематика магістерських робіт повинна корелювати з запланованою науково-

дослідною роботою відповідних кафедр, мати наукове і практичне значення для 

сучасної фармації. 

Теми магістерських робіт, їх виконавці, наукові керівники і визначені 

напрямки експериментальних досліджень обов’язково обговорюються й 

затверджуються рішенням вченої ради фармацевтичного факультету та 

оформляються наказом ректора університету. 

Внесення змін до тем магістерських робіт здійснюється, як виняток, на 

засіданнях відповідних кафедр з наступним затвердженням рішенням вченої 

ради фармацевтичного факультету. 

Остаточний перелік виконавців і тематика магістерських робіт формуються 

наприкінці 4-го курсу (для студентів-заочників з терміном навчання 5,5 років – 

на початку 5-го курсу). 

3.3. Опрацювання літературних джерел, масиву теоретичних і практичних 

матеріалів з обраної теми. 
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3.4. Розробка календарного плану виконання магістерської роботи з 

зазначенням приблизних термінів написання відповідних розділів та їх обсягів. 

3.5. Критичний аналіз та узагальнення наявної інформації за темою 

магістерської роботи, складання бібліографії. 

3.6. Проведення експериментальних досліджень (анкетувань, опитувань 

тощо), виконання необхідних розрахунків та обчислень, у тому числі, з 

використанням відповідного програмного забезпечення. 

3.7. Формування висновків і практичних рекомендацій. 

3.8. Підготовка графічної частини магістерської роботи: таблиць, схем тощо. 

3.9. Оформлення відзиву наукового керівника та рецензування магістерської 

роботи. 

Відзив – оцінка науковим керівником рівня магістерської роботи, що 

включає в себе якість огляду й аналізу літератури, коректність та доцільність 

вибору методів досліджень, якість емпіричного матеріалу, ретельність обробки 

отриманих експериментальних даних, коректність формування власних висновків 

та їх відповідність меті й завданням дослідження, логічність та структурованість 

викладення матеріалу, якість оформлення магістерської роботи, апробація та 

публікації за отриманими результатами. Магістерська робота оцінюється 

науковим керівником у балах (0-70 балів, Додаток 3). 

Рецензія – це критичний відгук на магістерську роботу, яка надається 

висококваліфікованими спеціалістами виробничих, наукових, науково-дослідних 

установ, досвідченими науково-педагогічними працівниками споріднених кафедр 

університету, що також оцінюється в балах (0-10 балів, Додаток 4). 

3.10. Написання доповіді й підготовка мультимедійної презентації для 

публічного виступу. 

3.11. Представлення магістерської роботи на кафедру для попереднього 

розгляду. 

Магістерські роботи подаються студентами на відповідні кафедри не 

пізніше ніж за 2 місяці до початку складання атестації випускників. 
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На завідуючих кафедрами покладається організація перевірки представлених 

магістерських робіт на ознаки плагіату (оригінальність текстових даних має 

становити не менше 90 %). 

За результатами перевірки оформляється довідка про проведення експертизи 

магістерської роботи на унікальність тексту та відсутність плагіату (Додаток 5), 

яка обліковується у кафедральному журналі (Додаток 6). 

3.12. Попередній захист магістерської роботи. 

Попередній захист магістерської роботи відбувається на засіданні 

відповідної профільної кафедри не пізніше ніж за 45 днів до початку складання 

атестації випускників за обов’язкової участі гаранта освітньої програми та 

декана фармацевтичного факультету. Під час попереднього захисту оцінюється 

рівень готовності магістерської роботи до представлення в екзаменаційну 

комісію для захисту з певного наукового напряму. 

Особиста відповідальність за виконання та якість наукових досліджень 

покладається на наукового керівника магістерської роботи і завідувача профільної 

кафедри, за якою закріплений магістрант. 

Виявлені на попередньому захисті неточності та помилки студент 

зобов’язаний виправити, а результати представити науковому керівнику. 

Якщо буде встановлено, що магістерська робота містить ознаки плагіату 

або потребує суттєвого доопрацювання, яке вимагатиме тривалого терміну, 

шляхом відкритого голосування учасників засідання може бути прийняте рішення 

про неможливість захисту такої роботи на окремому засіданні екзаменаційної 

комісії. В такому випадку, студент, що виконував відхилену магістерську роботу, 

складатиме атестацію випускників у формі комплексного практично-орієнтованого 

іспиту. 

3.13. Представлення магістерської роботи до екзаменаційної комісії. 

Крім оформленої відповідним чином магістерської роботи до секретаріату 

екзаменаційної комісії представляються: 

– оформлене завдання на магістерську роботу студенту (Додаток 2); 

– відзив наукового керівника; 
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– рецензія на магістерську роботу; 

– витяг з протоколу засідання відповідної профільної кафедри про допуск 

магістерської роботи до захисту; 

– копії сертифікатів, що підтверджують участь у науково-практичних 

заходах (за наявності), публікацій за темою магістерської роботи (обов’язковий 

мінімум – 1 стаття у фаховому науковому виданні та 1 тези на наукових форумах 

відповідного рівня) й актів впровадження за результатами виконаних 

експериментальних досліджень (за наявності). 

3.14. Магістерська робота, яка не супроводжується вищенаведеним 

переліком документів, до захисту не допускається. 

 

4. КЕРІВНИЦТВО МАГІСТЕРСЬКИМИ РОБОТАМИ 

 

4.1. Науковими керівниками магістерських робіт призначаються 

професори та доценти кафедр, які мають науковий ступінь. До керівництва 

магістерськими роботами можуть також допускатися висококваліфіковані 

фахівці фармацевтичних підприємств (організацій), які мають науковий 

ступінь. Керівники затверджуються відповідним наказом ректора університету 

за поданням декана фармацевтичного факультету. 

Керівництво магістерською роботою здійснюється з метою надання 

студенту необхідної допомоги в процесі її виконання, а також контролю за 

дотриманням необхідних вимог. 

4.2. Магістерська робота виконується студентом в університеті, а в 

окремих випадках, за згодою наукового керівника, на базах підприємств, 

науково-дослідних установ та інших організацій. 

4.3. У встановлені терміни студент звітує перед науковим керівником і 

завідувачем кафедри, які фіксують ступінь готовності магістерської роботи. 

4.4. Обов’язки наукового керівника магістерської роботи: 

 надавати консультативну допомогу при виборі теми магістерської роботи, 

її остаточного формулювання та обсягу запланованих досліджень; 

 видати на спеціальному бланку завдання та розробити календарний план 

виконання етапів магістерської роботи; 



 8 

 рекомендувати відповідні інформаційні джерела за обраною темою 

магістерської роботи; 

 регулярно консультувати студента з питань виконання магістерської 

роботи, а, при необхідності, організовувати консультації інших фахівців; 

 контролювати дотримання календарного плану, академічної доброчесності, 

якість та самостійність виконання магістерської роботи; 

 інформувати декана і завідувача кафедри про стан підготовки останньої 

до захисту; 

 організувати попередній захист магістерської роботи на засіданні 

відповідної профільної кафедри; 

 давати відзив на магістерську роботу та сприяти в отриманні рецензії на неї. 

Науково-педагогічний працівник може здійснювати керівництво не 

більше ніж 5 магістерськими роботами одночасно. 

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

5.1. До виконання магістерської роботи допускаються тільки ті студенти, 

які у повному обсязі виконали вимоги відповідного робочого навчального плану. 

5.2. Студент має право вибору теми магістерської роботи. 

5.3. Магістрант зобов’язаний дотримуватись затвердженого календарного 

плану, звітувати в передбачені строки перед науковим керівником про хід 

виконання роботи, отримувати необхідні консультації за тематикою останньої. 

5.4. Відповідальність за академічну доброчесність, правильність прийнятих 

рішень, обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення роботи несе магістрант 

разом з його науковим керівником. 

5.5. Магістрант повинен написати та оформити текст магістерської 

роботи згідно вимог та у встановлені терміни. 

5.6. Магістрант має своєчасно подати магістерську роботу для попереднього 

розгляду на відповідну кафедру, отримати відзив наукового керівника та рецензію. 
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6. ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

6.1. Магістерська робота друкується односторонньо на папері формату А4 

(297х210 мм). Параметри сторінки: верхнє і нижнє поля – 2 см; ліве поле – 3 см; 

праве поле – 1,0 см. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. У 

тексті виділяють абзаци – відступи вправо (1,25 см) на початковому рядку 

кожної частини тексту. 

Правки, редагування, оформлення текстів студент виконує, дотримуючись 

загальноприйнятих вимог до оформлення. 

6.2. Структурні елементи магістерської роботи: 

• титульний аркуш (Додаток 1); 

• зміст; 

• перелік умовних позначень, скорочень, символів тощо та їх розшифровка (за 

необхідності); 

• вступ; 

• основна частина: 

- стислий, критичний огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень; 

- виклад загальних методик і основних методів досліджень; 

- експериментальна частина, в тому числі, аналіз та узагальнення результатів 

досліджень; 

• висновки; 

• список використаної літератури/джерел (переважно, за останні 10 років); 

• додатки (за необхідності). 

Представляти магістерську роботу необхідно лаконічно, в логічній 

послідовності. Не слід загромаджувати текст інформаційним матеріалом, 

загальними описами. Всі положення магістерської роботи повинні бути 

обґрунтованими, підтверджуватися експериментальними даними, цифрами, 

розрахунками тощо. Результати розрахунків, якщо вони виконані в значних 

обсягах, слід розміщувати у додатку. 

Текст магістерської роботи має супроводжуватися й ілюструватися, за 

необхідності, таблицями та/або рисунками. Кожній таблиці і рисунку надаються 

власні порядкові номери. 
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Посилання на використані літературні джерела є обов’язковим. 

6.3. Обсяг магістерської роботи повинен становити не менше 50 сторінок 

друкованого тексту. 

 

7. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

 

7.1. Крім магістерських робіт, які плануються до захисту на певному 

засіданні, та наведеного вище переліку документів, секретаріату екзаменаційної 

комісії деканатом надається зведена відомість про виконання здобувачами 

вищої освіти вимог відповідного робочого навчального плану і отриманий 

ними рейтинг з обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін і практик. 

7.2. Магістерська робота подається в секретаріат екзаменаційної комісії в 

одному примірнику, який після захисту передається до деканату фармацевтичного 

факультету. Один примірник магістерської роботи надається в бібліотеку 

університету разом з електронною версією для розташування в електронному 

цифровому репозитарії. 

7.3. У бібліотеку університету також необхідно надати файл з короткою 

інформацією про виконану магістерську роботу за формою, що наведена у 

Додатку 8. 

7.4. У випадку оформлення і захисту магістерської роботи англійською мовою 

в секретаріат екзаменаційної комісії додатково подаються роздруковані висновки 

за результатами виконаних досліджень, що перекладені українською мовою. 

7.5. Захист магістерських робіт проводиться публічно, на відкритому 

окремому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини її 

членів та при обов’язковій присутності голови екзаменаційної комісії. 

7.6. Захист магістерських робіт англійською мовою обов’язково має 

супроводжуватись частковим або повним перекладом на українську мову. 

7.7. Електронні версії магістерських робіт за тиждень до захисту мають 

бути розташовані на Google Диску у вільному доступі з метою можливості 

ознайомлення з ними відповідних осіб. 

7.8. Процедура захисту включає: 
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• оголошення головою екзаменаційної комісією чи секретарем прізвища, імені 

та по-батькові студента, теми його роботи, а також відзиву наукового керівника 

та рецензії у стислому вигляді; 

• доповідь студента (до 10 хв), яка повинна розкрити сутність виконаної роботи, 

основні наукові рішення, отримані результати тощо; 

• запитання до доповідача від членів екзаменаційної комісії та присутніх і його 

відповіді. 

7.9. Тривалість захисту магістерської роботи не повинна перевищувати 25 

хвилин. 

7.10. Результати захисту магістерських робіт, після спільного обговорення 

членами екзаменаційної комісії та екзаменаторами з відповідних дисциплін, 

оцінюються у балах, які відповідно конвертуються в оцінки за шкалою ЕСТS. 

Оцінка студенту за магістерську роботу формується на підставі оцінювання 

змістової її частини та рівня публічного захисту: 

№ 

з/п 
Складові оцінювання 

Діапазон оцінювання 

% Бали 200-бальної шкали 

1. Змістова частина 40 0-80 

2. Рівень публічного захисту 60 0-120 
 

Змістова частина складається з відзиву наукового керівника та рецензії 

відповідного фахівця (Додатки 3, 4). 

Рівень публічного захисту оцінюється за критеріями, що наведені у 

Додатку 7. 

Бали за результатами оцінювання змістової частини магістерської роботи 

та рівня її публічного захисту підсумовуються і конвертуються у традиційні 

оцінки й оцінки ECTS. 

Критерії встановлення оцінки: 

200-180 балів – «відмінно», «А»; 179,9-160 балів – «добре», «B»; 159,9-

140 балів – «добре», «С»; 139,9-120 балів – «задовільно», «D»; 119,9-100,1 балів 

– «задовільно», «E»; 100 балів і менше – «незадовільно», «FX». 

7.11. Рішення екзаменаційної комісії про оцінювання студентів за 

результатами захисту магістерських робіт приймаються на її закритих засіданнях 
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відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів комісії. У 

спірних ситуаціях голос голови екзаменаційної комісії є вирішальним. 

7.12. Результати захисту магістерських робіт оголошуються того ж дня 

після оформлення відповідних протоколів засідання екзаменаційної комісії. 

7.13. Студент, який не з’явився на захист магістерської роботи без 

поважних причин, відраховується з університету як такий, що виконав вимоги 

відповідного робочого навчального плану, але не склав атестацію випускників. 

Йому видається академічна довідка встановленого зразку. 

7.14. Якщо захист магістерської роботи визнається незадовільним, 

екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент представити до повторного 

захисту ту ж роботу з відповідною доробкою, або повинен обрати нову тему, 

яка буде запропонована відповідною кафедрою. 

7.15. Повторний захист магістерської роботи дозволяється тільки під час 

роботи наступної екзаменаційної комісії. 

7.16. Студентам, які не захищали магістерську роботу з поважної причини 

(документально підтвердженої), ректором університету, за поданням декана 

фармацевтичного факультету, може бути продовжений строк навчання до 

наступного терміну роботи екзаменаційної комісії чи захисту магістерських 

робіт відповідно, але не більше ніж на один рік. 

7.17. У додаток до диплому вноситься тема магістерської роботи та 

оцінка за результатами її захисту. 

7.18. Студенти, які при виконанні магістерських робіт виявили схильність 

до науково-дослідної роботи, можуть отримати рекомендацію щодо подальшої 

наукової діяльності. 

7.19. Магістерські роботи зберігаються в деканаті фармацевтичного 

факультету протягом п’яти років, потім утилізуються у встановленому порядку. 

 

8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

 

1. Закон України «Про освіту». 

2. Закон України «Про вищу освіту». 



3. flocraHoea Ka6iuery Minicrpie Yr<painu sir,29.04.2015 p. sa No 266 dlpo

3arBepAXeHHr nepenixy raly:efi 3HaHb i cneqianrnocrei, 3a tKI{MIz

:Aifi curcerrcs ui,4rorosxa e4o6yravin nriuroi oceiTla>.

4. flocranona Ka6inery Minicrpia Vrpaiura eit28.03.2018 p. aa J\! 334 dlpo

3arBepAxeHur llopa4ry sAifi cHeIrHs eAI4Hofo AepxaBHofo xeaniSixaqiftHoro

lclt4Ty Arq 3AooyBaqlB cry[eHr Br4ulol ocBtTI.l MarlcTp 3a cneulaJrbHocrtMH

ra,ry:i :Haur "22 Oxopona :gopor'1">>.

5. Har<a: MOH Yxpaiuu eit07.08.2002 p. sa i\b 450 dlpo :areepAxeHHt HopM

.{acy Anr nJraHyBaHHr i o6rircy naeqaruHoi po6orrl ra nepenixin ocHoBHI4x

eraAie NaeroAirunoi, Hayxoroi ft opranisarliiHoi po6orra neAaroriqsux t

HayKoBo-neAaroriqsux npaqinHraxir Barqux HaBr{a,'IbHI4x gaKraAiB>.

6. Haras MO3 Yxpaiurz sia 31.01.2005 p. ga J\! 53 dlpo:arnepAxeHHt

lloroxennq npo oprani:aqiura noprAoK rrpoBeAeHHr,4epNannoi arecrarlii

cryleHrie, xxi uanqarorrcr y Br{ullrx HaBt{arbultx 3aKraAax III-IV pienie

arpeaurauii 3a HanprMoM ni.qroroexr4 <MeAnqzna>>.

7. Jlucr MO3 Vxpainu eia 15.04.2014 p. sa 1.,& 08.04-47110395 crocoBlro

Incrpyxqii rqo,qo ouinrosaHHr HaBr{a-nbnoi Aisru,Hocri cryAeHrin B yMoBax

BnpoBaAXeHHr eaponeficxoi xpeguruo-rpanc$epuoi cr4creMr4 opraHi:aqii

HaBrraJrbHoro npouecy.

[er<au $apnrarleBTr{rrHoro $arynrrery

floroaxeuo:

flpoperrop 3 HayKo Bo- ne.qa roriq uoi po6orn

Kepirrrux HaBqa-rrbHoro ni4giry

ffi

t[/h"l

.{rr,rurpo Kopo6xo

Apxaaift lllynrrafi

Auapii Maruranip

Haqarrurzr lopxiqr,rqHoro aig4ily Tapac Bopuc

ll
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ 

 

Фармацевтичний факультет 

Кафедра _________________________ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри _______ 

_________________________ 

Підпис та П. І. Б. 

«___» __________ 202 _ р. 

 

Індекс УДК 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

 

На тему: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Виконав(ла) студент(ка) ___ курсу 

__________ форми навчання 

спеціальності _________________________ 

Підпис та П. І. Б. 

 

Науковий керівник: 

Науковий ступінь, вчене звання, посада, підпис та П. І. Б. 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬ 202 _ 



 15 

Додаток 2 

Тернопільський національний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 

 

Фармацевтичний факультет 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри _______ 

_________________________ 

Підпис та П. І. Б. 

«___» __________ 202 _ р. 

 

ЗАВДАННЯ 

на магістерську роботу студенту 

___ курсу __________ форми навчання спеціальності ______________________ 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема роботи _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Науковий керівник ___________________________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали) 

затверджені наказом по університету від «___» __________ 202 _ р. № _____. 

 

2. Строк подання студентом закінченої роботи ____________________________ 

 

3. Консультанти по роботі з вказаного розділу 

Розділ П. І. Б. консультанта 
Підпис, дата 

Завдання видав Завдання прийняв 

    

    

    

 

4. Дата видачі завдання: «___» __________ 202 _ р. 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 

з/п 

Найменування етапів 

магістерської роботи 

Термін виконання 

етапів роботи 
Примітка 

1.    

2.    

…    

 

Студент: __________ ____________________ 
(підпис)           (прізвище, ініціали) 

 

 

Науковий керівник: __________ ____________________ 
(підпис)           (прізвище, ініціали) 
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Додаток 3 

 

Тернопільський національний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 

 

Фармацевтичний факультет 

 

ВІДЗИВ 

наукового керівника магістерської роботи 

на тему _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

виконаної студентом(кою) ___ курсу __________ форми навчання спеціальності 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

№ 

з/п 
Розділи та пункти відзиву  Оцінка в балах 

I. Рівень виконання магістерської роботи 

1. Ініціативність у наукових пошуках   

2. Самостійність виконання досліджень   

3. Дотримання календарного плану виконання роботи   

4. 
Врахування зауважень та пропозицій наукового 

керівника і/або консультантів під час виконання роботи 
  

II. Характеристика магістерської роботи 

5. 
Відповідність роботи темі, меті та задачам, якість 

оформлення 
  

6. 
Логічна послідовність викладення матеріалу та рівень 

опрацювання отриманих експериментальних даних 
  

7. 
Обґрунтованість висновків та їх відповідність 

сформульованим задачам 
  

8. 
Зміст та доцільність використання відповідних 

інформаційно-ілюстративних матеріалів 
  

III. Інші досягнення за результатами магістерської роботи 

9. Участь у науково-практичних заходах   

10. Статті, тези, акти впровадження тощо   
 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА  

 

Кожен із пунктів оцінюється в межах від 0 до 7 балів. 

 

Науковий керівник: 

Науковий ступінь, вчене звання, посада, підпис та П. І. Б. 
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Додаток 4 

 

Тернопільський національний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 
 

Фармацевтичний факультет 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську роботу 

студента ____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

на тему _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Науковий керівник: (науковий ступінь, вчене звання, посада та П. І. Б.) 

Консультант: (науковий ступінь, вчене звання, посада та П. І. Б.) 

Кафедра _____________________________________________________________ 
 

№ 

з/п 
Пункти, що підлягають рецензуванню  Оцінка в балах 

1. Актуальність та наукова новизна роботи   

2. Правильність постановки проблеми   

3. Практичне значення одержаних результатів   

4. Зацікавленість для фахівців фармацевтичної галузі   

5. Правильність вибору напрямків досліджень   

6. Характеристика використаних методів та методик   

7. Зміст та логічна послідовність викладення матеріалу   

8. Зміст та доцільність використання графічного матеріалу   

9. Зміст та доцільність використання табличного матеріалу   

10. Логічність та обґрунтованість сформульованих висновків   
 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА  

 

Відповідність кожного пункту оцінюється: низький рівень – 0 балів, 

середній – 0,5 бала, високий – 1 бал. 
 

Позитивні сторони, недоліки роботи: __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Висновок: Рекомендувати до захисту  

 Прийняти після доопрацювання  

 Відхилити  
 

Рецензент: 

Науковий ступінь, вчене звання, посада, підпис та П. І. Б. 
 

«___» __________ 202 _ р. 
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Додаток 5 

 

Довідка № _____ 

про проведення експертизи 

на унікальність тексту та відсутність плагіату 

 

Проведена перевірка магістерської роботи студента(тки) ___ курсу 

фармацевтичного факультету __________ форми навчання спеціальності _____ 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

на тему _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

за допомогою програмного забезпечення _________________________________ 

дає можливість стверджувати, що унікальність текстових даних у представленій 

роботі становить _____ % (при мінімальному значенні 90 %), отже, дозволяє 

оцінити надані матеріали як задовільні в контексті літературних посилань щодо 

інших публікацій та інтернет-ресурсів. 

 

 

 

Відповідальний за перевірку 

фахівець патентно-інформаційного відділу 

__________ ____________________ 
(підпис)     (прізвище, ініціали) 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________________________________________________ 

__________ ____________________ 
(підпис)     (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

«___» __________ 202 _ р. 
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Додаток 6 

 

Журнал обліку 

довідок щодо проведення експертизи 

на унікальність тексту та відсутність плагіату 

 

 

 

магістерських робіт кафедри ___________________________________________ 

Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 

МОЗ України 

 

№ 

з/п 
П. І. Б. студента Тема магістерської роботи 

№ і дата 

видачі 

Підпис 

відповідальної 

особи 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

… 
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Додаток 7 

 

Критерії оцінювання рівня публічного захисту магістерської роботи 

 

Критерії Короткий зміст критеріїв Кількість балів 

Лаконічність та 

логічність 

доповіді 

доповідь не цілком відповідає змісту 

роботи, побудована нелогічно та 

прочитана за текстом 

від 0 до 6 

доповідь відповідає змісту роботи, але 

побудована нелогічно та прочитана за 

текстом 

від 7 до 12 

доповідь чітка, логічна, відповідає змісту 

роботи, проголошена вільно, проте наявні 

окремі недоліки 

від 13 до 18 

доповідь чітка, логічна, стисла,повністю 
відображує зміст роботи, проголошена вільно 

від 19 до 25 

Якість 

ілюстративного 

матеріалу 

ілюстративний матеріал лише приблизно 

відображує зміст роботи 
від 0 до 6 

ілюстративний матеріал не повністю 

відображує зміст роботи, а його добір не 

завжди обґрунтований 

від 7 до 12 

ілюстративний матеріал відображує зміст 

роботи, проте містить неточності 
від 13 до 18 

ілюстративний матеріал повністю 

відображує зміст роботи, а його добір є 

доцільним та якісним 

від 19 до 25 

Відповіді на 

запитання, вміння 

вести дискусію за 

темою роботи 

відповіді є фрагментарними, студент не 

володіє професійною термінологію на 

достатньому рівні 

від 0 до 15 

не всі відповіді є правильними та повними, 

припущені суттєві неточності в їх побудові 
від 16 до 30 

відповіді є здебільшого правильними, 

проте припущені неістотні помилки та 

неточності 

від 31 до 45 

відповіді є правильними й аргументованими, 

студент вільно дискутує за тематикою 

роботи та вміє відстоювати свою думку за 

результатами проведених досліджень 

від 46 до 70 
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Додаток 8 

 

Форма подачі інформації в бібліотеку університету 

 

Тема магістерської роботи 

П. І. Б. виконавця 

Тернопіль 202 _ 

Коротка анотація (2-3 речення) 

Ключові слова (до 7 шт) 
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