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Київ – 2020 



 

1. Рекомендований порядок захисту магістерської роботи здобувачів 

вищої освіти освітньо-професійної програми підготовки фахівців ОС «Магістр» 

за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» в умовах карантину 

підготовлено відповідно до «Положення про підготовку і захист магістерської 

роботи у НУБіП України», «Положення про екзаменаційні комісії у НУБіП 

України» та «Тимчасового порядку дистанційної роботи екзаменаційних 

комісій у НУБіП України у 2019/2020 н. р. в умовах карантину», який 

розроблено відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо 

запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм 

власності і сфери управління, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-

154 від 11.03.2020. 

  

2. Організовує та проводить дистанційну роботу з атестації здобувачів 

вищої освіти освітньо-професійної програми підготовки фахівців ОС «Магістр» 

за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» екзаменаційна комісія (ЕК), 

створена за наказом ректора. 

 

3. ЕК працює за розкладом, погодженим з її головою та затвердженим 

деканом факультету. Розклад роботи ЕК розміщується на офіційній вебсторінці 

факультету землевпорядкування у розділі «Літня екзаменаційна сесія 2019-

20 н.р.» (https://nubip.edu.ua/node/74570) та доводиться до відома членів ЕК і 

здобувачів вищої освіти. 

 

4. Захист магістерських робіт здобувачами вищої освіти проводиться на 

відкритому засіданні ЕК у дистанційній формі за допомогою електронного 

ресурсу Cisco Webex Meetings за обов’язкової присутності голови ЕК та 

керівника магістерської роботи (у випадку відсутності керівника з поважних 

причин, його може представляти завідувач кафедри).  

 

5. До захисту магістерської роботи на ЕК допускаються здобувачі вищої 

освіти, які виконали всі вимоги індивідуального навчального плану, пройшли 

перевірку на наявність плагіату у магістерській роботі та попередній захист на 

випусковій кафедрі. 

 

6. Не пізніше 29.04.2020 р. відповідальний за перевірку на плагіат 

магістерських робіт (доц. Чумаченко О.М.) забезпечує публікування Звіту щодо 

перевірки на плагіат магістерських робіт на офіційній вебсторінці факультету 

землевпорядкування у розділі «Літня екзаменаційна сесія 2019-20 н.р.» 

(https://nubip.edu.ua/node/74570).  

 

7. Перед початком захисту магістерських робіт, здобувачі вищої освіти 

подають до ЕК такі документи: 

- не пізніше 02.05.2020 р. роздрукований, переплетений та 

підписаний екземпляр магістерської роботи студента (надсилається на поштову 

адресу деканату факультету землевпорядкування або ж на відділення Нової 

https://nubip.edu.ua/node/74570
https://nubip.edu.ua/node/74570


Пошти № 231 (вул. Метрологічна, 2а, Київ, 03143, отримувач Шевченко 

Олександр Вікторович, тел. 093-188-26-35)); 

- не пізніше 02.05.2020 р. на електронну пошту 

landuse.magystr@gmail.com заархівований файл (.zip, .rar) розміром не більше 

50 мегабайт (МБ), який обов’язково повинен містити: 

1) електронну версію магістерської роботи (.pdf);  

2) електронну версію відгуку керівника магістерської роботи, підписану 

керівником (.bmp, .jpg, .tif); 

3) електронну версію рецензії на магістерську роботу спеціаліста 

відповідної кваліфікації, підписану рецензентом (.bmp, .jpg, .tif). 

 

8. У день проведення захисту магістерських робіт члени ЕК: 

- після реєстрації та встановлення відеозв’язку із здобувачами вищої 

освіти на електронному ресурсі Cisco Webex Meetings інформують їх про 

процедуру захисту магістерських робіт; 

- під час захисту магістерських робіт заслуховують доповідь здобувача 

вищої освіти, що супроводжується його презентацією через засоби програмного 

забезпечення Cisco Webex Meetings, ставлять йому запитання, озвучують 

зауваження рецензентів та вислуховують відповіді (перед захистом студент 

зобов’язаний ознайомитися з відгуком і рецензією, проаналізувати їх та 

підготувати відповіді на зауваження); 

- доводять результати захисту магістерських робіт до відома здобувачів 

вищої освіти. 

 

9. Процедура захисту магістерської роботи складається з: 

- короткого повідомлення автора з демонстрацією презентації 

(визначається мета, зміст, наукова та практична цінність роботи, питання, 

винесені на захист, та результати магістерської роботи) до 10 хв.; 

- відповідей на запитання членів ЕК до 5 хв.; 

- відповідей на зауваження рецензента до 3 хв.; 

- підведення підсумків захисту магістерської роботи (додається оцінка 

магістерської роботи кожного випускника магістратури за 100-бальною 

шкалою). 

Процедура захисту магістерської роботи протоколюється секретарем 

комісії. 

 

10. Рішення ЕК щодо оцінки знань, виявлених при підготовці та захисті 

магістерської роботи, а також про присвоєння студенту освітнього ступеня 

магістра та видачу йому державного документа приймається на закритому 

засіданні ЕК відкритим голосуванням, звичайною більшістю голосів членів 

комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос 

голови ЕК є вирішальним. 

Результати захисту магістерських робіт оцінюються за 100- бальною 

шкалою. Вони переводяться у національні оцінки за чотирибальною шкалою: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Результати захисту магістерської роботи оголошуються у день захисту 

після оформлення протоколів засідання ЕК. 
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