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Вченої ради університету з питання "Звіт голів екзаменаційних комісій" 
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Заслухавши та обговоривши звіти голів екзаменаційних комісій, Вчена рада 

університету відмічає, що у грудні 2018 року. університет випустив 565 здобувачів вищої 

освіти, у тому числі за денною формою навчання 307 здобувачів, за заочною формою 258 

здобувачів освітнього ступеня Магістр. 

 

Результати захисту магістерських робіт за денною формою навчання : 

Оцінка захисту 

магістерської роботи 

Рік закінчення навчання 

2018 р. (січень) 2018 р. (грудень) 

Відмінно 190     (65,1%) 189     (61,6%) 

Добре 80     (27,4%) 78     (25,4%) 

Задовільно 22     (7,5%) 40     (13,0%) 

Незадовільно 0 0 

 

Результати захисту магістерських робіт за заочною формою навчання : 

Оцінка захисту 

магістерської роботи 

Рік закінчення навчання 

2018 р. (січень) 2018 р. (грудень) 

Відмінно 76      (35%) 112    (43%) 

Добре 115      (53%) 102    (40%) 

Задовільно 27      (12%) 44    (17%) 

Незадовільно 0 0 

 

Серед магістерських робіт, що були захищені, 36 (11,7%) виконувалися на 

замовлення виробництва та 220 (71,7%) рекомендовано до впровадження. 

Комплексних проектів виконувалось 13, у їх виконанні взяли участь 27 студентів. 

Видано дипломів з відзнакою – 67 (21,8%). 

Рекомендовано до аспірантури 55 випускників. 

За результатами захисту магістерських робіт студентами університету на 

здобуття освітнього ступеня Магістр слід зазначити наступне: 
- до захисту представлені магістерські дипломні роботи, які характеризуються 

дослідницькою спрямованістю, якісним оформленням як графічного матеріалу, так і 

розрахунково-пояснювальних записок, а також захист магістерських робіт 

супроводжувався слайдами та об’ємними презентаціями; 

- більшість креслень та розрахунків у дипломних магістерських роботах виконані 

згідно з діючими методиками  за допомогою спеціалізованих програмних продуктів; 

- значна кількість робіт має ознаки ґрунтовних наукових досліджень з елементами 

узагальнення і формуванням кінцевих висновків; 

- прийняті в проектах рішення обґрунтовані та подані пропозиції до впровадження; 

- тематика робіт, які виконувались на замовлення виробництва, відповідає запитам 

профільної та суміжних галузей; 

- роботи виконані з урахуванням нормативів і економічних показників, що діють в 

сучасних умовах та визначені законодавством. 

 

 

 

 



За результатами роботи екзаменаційних комісій виявлені такі основні 

недоліки: 

1. У ряді робіт аналіз проблем, що розглядаються в роботі, виконано досить 

поверхнево (спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

спеціалізація «Електричний транспорт»). 

2. Мало уваги приділено проектуванню та висвітленню впровадження сучасного 

вагонного обладнання та передових технологій ремонту і засобів неруйнівного контролю 

на вагоноремонтних підприємствах. (спеціальність «Інтероперабельність і безпека на 

залізничному транспорті»). 

3. В окремих магістерських роботах недостатньо висвітлені результати досліджень з 

обліку, економічного аналізу і контролю (спеціальність «Облік і оподаткування»). 

4. У деяких магістерських роботах слід уважніше формулювати висновки, які б 

відображали певною мірою результат проведеного дослідження (спеціальність 

«Філологія»). 

5. У частині робіт дослідницький розділ виконано в обмеженому обсязі. Загальні 

висновки не завжди достатньо обґрунтовані (спеціальність «Інженерія програмного 

забезпечення»). 

6. Зменшилась кількість дипломних магістерських робіт, виконаних на замовлення 

підприємств. 

Проаналізувавши зауваження голів екзаменаційних комісій, які відмічені в 

протоколах засідань, Вчена рада ухвалила: 

1. Звіти голів  взяти до відома. 

2. Затвердити рекомендації екзаменаційних комісій щодо кандидатур для вступу в 

аспірантуру. 

3. Деканам факультетів і завідувачам випускових кафедр: 

- обговорити на засіданнях кафедр і вчених рад факультетів зауваження голів 

екзаменаційних комісій та вжити заходів з усунення недоліків; 

- забезпечити збільшення кількості кваліфікаційних робіт магістрів науково-

дослідного характеру, посилити науково-технічний рівень випускових робіт з 

використанням інноваційних та сучасних інформаційних технологій; 

- підтримувати зв’язки з підприємствами щодо питань тематики магістерських робіт. 

Залучити провідні підприємства та організації Придніпровського району у якості 

консультантів дипломних магістерських робіт; 

- збільшити кількість комплексних магістерських робіт, у тому числі 

міжкафедральних; 

- приділяти увагу під час виконання робіт питанням економічної та енергетичної 

ефективності використання ресурсів підприємств, а також питанням екологічної безпеки; 

- посилити питому вагу дослідницької складової з питання енергоаудиту 

інфраструктури університету; 

- розширити тематики магістерських робіт, пов’язаних з впровадженням 

швидкісного руху на перспективних напрямках транспортних коридорів; 

- збільшити кількість робіт, спрямованих на удосконалення взаємодії видів 

транспорту, впровадження в транспортний процес принципів логістики; 

- збільшити кількість презентаційних дипломних проектів, які б доповідались на 

конференціях, представлялись у вигляді заяв на конкурси та були б впроваджені на 

підприємствах Укрзалізниці, регіону та міста; 

- запропонувати в навчальний процес виконання студентами комплексу 

індивідуальних завдань на умовах безперервності та накопичення наукової тематики за 

схемою: курсова робота з дисципліни → комплексна курсова робота зі спеціальності → 

кваліфікаційна робота бакалавра → кваліфікаційна робота магістра → тема 

дисертаційного дослідження в аспірантурі; 

- забезпечити доведення до випускників інформаційних матеріалів щодо заходів 

державної атестації через розміщення їх на сторінках кафедр сайту університету. 


