
 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
РОБОТИ 
Критерії Бали 

1. Організація магістерського дослідження 0-10 
1.1. Виконання магістерської роботи згідно з графіком 0-5 
1.2. Наявність довідки про впровадження або наукової публікації 0-5 

 2. Текст магістерської роботи 0-65 
2.1 Загальні вимоги до тексту роботи 0-20 

2.1.1 Актуальність теми дослідження та обґрунтованість її вибору 0-3 
2.1.2 Коректність формулювання мети і завдань магістерської 

роботи відповідно до теми дослідження 
0-3 

2.1.3 Відповідність роботи обраній темі, а також поставленим 
цілям і завданням, логічність викладення матеріалу та 
пропорційність структури роботи 

0-3 

2.1.4 Повнота та відповідність вступу і висновків роботи її змісту 0-4 
2.1.5 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, 

оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до 
розміру полів, шрифту, міжстрокового інтервалу та ін.), 
відсутність редакційних помилок 

0-3 

2.1.6 Правильність оформлення списку літератури (порядок, 
повнота, сучасність, відсутність помилок) 

0-2 

2.1.7 Наявність та якість ілюстративних матеріалів (рисунків, 
схем, діаграм, графіків, таблиць) у тексті роботи та 
відповідність їх оформлення встановленим вимогам 

0-2 

2.2 Зміст магістерської роботи 0-45 
2.2.1 Якість проведеного теоретико-методологічного аналізу 

проблеми та вміння використовувати якісні методи 
наукового дослідження,  повнота критичного огляду 
літературних джерел, коректність їх використання 

0-9 

2.2.2 Наявність наукової полеміки та власної думки автора роботи 0-9 
2.2.3 Наявність і глибина особистого аналізу сучасних  

статистичних матеріалів, якість та обґрунтованість 
використання кількісних методів наукового дослідження 

0-9 

2.2.4 Наявність та логічний зв’язок заходів, що пропонуються для  
вирішення проблеми, з проведеним у роботі аналізом 
статистичних та фактичних матеріалів, їх актуальність та 
реальність 

0-9 

2.2.5 Практична значущість дослідження 0-9 
3. Захист магістерської роботи 0-25 

3.1 Володіння  культурою презентації (вільне  володіння текстом 
доповіді, наявність в структурі доповіді всіх належних  
елементів: вітання, представлення, обґрунтування  
актуальності, мети, завдань магістерської роботи, викладення 

0-5 



 
 

 

теоретичних, проблемних, аналітичних та рекомендаційних 
аспектів роботи) 

3.2 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко 
викласти сутність і результати дослідження 

0-5 

3.3 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання членів ДЕК, 
на зауваження і пропозиції, що містяться у рецензії та відзиві 
на магістерську роботу 

0-8 

3.4 Здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки та 
погляди 

0-7 

Загальна кількість балів 100 


