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1. Пояснювальна записка:
Атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-наукової програми «Науки про 
Землю» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи 
(проекту). Програма атестації здобувачів розроблена на кафедрі географії та 
екології. Структура програми складається з пояснювальної записки, вимог до 
написання кваліфікаційної роботи (проекту), критерій оцінювання та списку 
використаних джерел.

Мета атестації полягає у визначені вмінь здобувачів самостійно 
проводити дослідження, обробляти матеріали дослідження, готувати та 
публічно захищати кваліфікаційну роботу (проект).

При написанні та захисті кваліфікаційної роботи (проекту) здобувач 
повинен продемонструвати набуті загальні та фахові компетентності, а саме:

К06. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, аналізу та синтезу.
К07. Здатність розробляти та управляти проектами.
К08. Розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних 

прав інтелектуальної власності; сприйняття державної та міжнародної систем 
правової охорони інтелектуальної власності.

К11. Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються 
у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її 
геосфер та їхніх компонентів.

К14. Вміння проектувати, планувати і проводити наукові дослідження, 
здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
впровадження у виробництво, писати наукові роботи.

К17. Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі 
об’єктів і процесів у геосферах та їхніх компонентах із використанням 
математичних, картографічних методів і геоінформаційних технологій.

За результатами захисту кваліфікаційної роботи (проекту) здобувачі 
повинні отримати наступні програмні результати навчання:

ПР04. Розробляти, керувати та управляти проектами в науках про 
Землю, оцінювати і забезпечувати якість робіт.

ПР05. Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати наукові 
роботи за фахом.

ПР07. Знати сучасні методи дослідження Землі та її геосфер і вміти їх 
застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності.



ПР10. Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 
пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в області наук про 
Землю.

ПР12. Моделювати геосферні об’єкти і процеси, застосовуючи 
картографічні і математичні методи та геоінформаційні технології.

ПР13. Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти 
в складі геосфер, їхні властивості, явища та процеси, їм притаманні.

2. Вимоги до кваліфікаційної роботи (проекту).
Відповідно до освітньої програми «Науки про Землю» (наказ № 627-Д, 

від 06.07.2020 р.) та Стандарту вищої освіти за спеціальністю «Науки про 
Землю» (наказ МОН №1453 від 21.11.2019 р.) кваліфікаційна робота (проект) 
повинна бути результатом самостійної дослідницької діяльності магістра.

Кваліфікаційна робота (проект) повинна вміщувати матеріали з аналізу 
літературних джерел і результати самостійної творчої роботи здобувача у 
отриманні та опрацюванні матеріалу. У кваліфікаційній роботі (проекті) 
здобувачу необхідно продемонструвати знання з певного наукового напряму 
та володіння навичками наукового дослідження, а також мати змогу 
систематизувати, аналізувати, узагальнювати, застосовувати отриману 
інформацію і робити висновки.

Кваліфікаційна робота (проект) обов’язково перевіряється на наявність 
плагіату згідно з процедурою, визначеною системою забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти Херсонського державного 
університету. Кваліфікаційна робота (проект) розміщується у репозитарії 
наукової бібліотеки Херсонського державного університету. Захист 
кваліфікаційної роботи (проекту) відбувається публічно. Обов’язковою 
умовою для допуску до захисту кваліфікаційної роботи є апробація 
результатів дослідження на наукових конференціях або їх публікація у 
наукових виданнях.

Захист кваліфікаційної роботи (проекту), визначений стандартом і є 
обов’язковою процедурою для отримання відповідного ступеня вищої освіти. 
До захисту допускаються здобувачі, які виконали навчальний план зі 
спеціальності й успішно склали всі освітні компоненти. Для проведення 
попереднього захисту створюється спеціалізована комісія, яка складається з 
працівників кафедри, коло наукових інтересів яких відповідає зазначеній 
освітній програмі спеціальності.

3. Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт (проектів) розроблені 
відповідно до Положення про кваліфікаційну роботу (проект) та Порядок



оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 
державному університеті.

Кваліфікаційна робота (проект) оцінюється окремо за національною, 
100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС. Оцінка здобувача за кваліфікаційну 
роботу (проект) формується на основі оцінок наукового керівника, 
рецензента та комісії з атестації. Підсумковий бал представляє собою суму 
балів отриманих здобувачем на різних етапах оцінювання роботи за 
критеріями наведеними у таблиці 1.

Таблиця 1. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи (проекту)
Зміст роботи 0(]зормлення Захист роботи Разом
До ЗО балів до 20 балів до 50 балів 100

Таблиця 2. Критерії виставлення підсумкової оцінки

ВІДМІННО

А
90-100

У роботі чітко виражена актуальність теми, наявна теоретична та практична 
цінність. Під час написання використана вітчизняна, зарубіжна література та 
У/еЬ-ресурси. Робота має обґрунтування методики дослідження, аналізу та 
інтерпретації отриманих результатів. Робота пов’язана з науковими програмами, 
планами, темами, має чітку та логічну послідовність викладення матеріалу. 
Робота оформлена відповідно до чинних вимог та з дотриманням норм 
академічної доброчесності.. Під час захисту здобувач продемонстрував здатність 
вести полеміку з питань випускної роботи, правильно та глибинно відповідав на 
питання членів ЕК, користувався демонстраційним матеріалом.

Добре

В

83-89
У роботі чітко виражена актуальність теми, наявна теоретична та практична 

цінність. Під час написання використана вітчизняна, зарубіжна література та 
У/еЬ-ресурси. Робота має обґрунтування методики дослідження, аналізу та 
інтерпретації отриманих результатів. Робота пов’язана з науковими програмами, 
планами, темами, має чітку та логічну послідовність викладення матеріалу. 
Робота оформлена відповідно до чинних вимог та з дотриманням норм 
академічної доброчесності.. Під час захисту здобувач продемонстрував здатність 
вести полеміку з питань випускної роботи, правильно та глибинно відповідав на 
питання членів ЕК, користувався демонстраційним матеріалом.

С
74-81

У роботі чітко виражена актуальність теми, наявна теоретична та практична 
цінність. Під час написання використана вітчизняна, зарубіжна література та 
\¥еЬ-ресурси. Робота має обґрунтування методики дослідження, аналізу та 
інтерпретації отриманих результатів. Робота пов’язана з науковими програмами, 
планами, темами, має чітку та логічну послідовність викладення матеріалу. 
Робота оформлена відповідно до чинних вимог та з дотриманням норм 
академічної доброчесності.. Під час захисту здобувач продемонстрував здатність 
вести полеміку з питань випускної роботи, правильно та глибинно відповідав на 
питання членів ЕК, користувався демонстраційним матеріалом.

Задовільно

ї>
64-73

У роботі чітко виражена актуальність теми, наявна теоретична та практична 
цінність. Під час написання використана вітчизняна, зарубіжна література та 
\¥еЬ-ресурси. Робота має обґрунтування методики дослідження, аналізу та 
інтерпретації отриманих результатів. Робота пов’язана з науковими програмами, 
планами, темами, має чітку та логічну послідовність викладення матеріалу, 
Робота оформлена відповідно до чинних вимог та з дотриманням норм 
академічної доброчесності.. Під час захисту здобувач продемонстрував здатність 
вести полеміку з питань випускної роботи, правильно та глибинно відповідав на 
питання членів ЕК, користувався демонстраційним матеріалом.

Задовільно

Е
60-63

У роботі чітко виражена актуальність теми, наявна теоретична та практична 
цінність. Під час написання використана вітчизняна, зарубіжна література та 
\УеЬ-ресурси. Робота має обгрунтування методики дослідження, аналізу та 
інтерпритації отриманих результатів. Робота пов’язана з науковими програмами, 
планами, темами, має чітку та логічну послідовність викладення матеріалу. 
Робота оформлена відповідно до чинних вимог та з дотриманням норм 
академічної доброчесності.. Під час захисту здобувач продемонстрував здатність



вести полеміку з питань випускної роботи, правильно та глибинно відповідав на 
питання членів ЕК, користувався демонстраційним матеріалом.

Незадовільн
0

Р Х
35-59

У роботі чітко виражена актуальність теми, наявна теоретична та практична 
цінність. Під час написання використана відчизняна, зарубіжна література та 
\¥еЬ-ресурси. Робота має обгрунтування методики дослідження, аналізу та 
інтерпретації отриманих результатів. Робота пов’язана з науковими програмами, 
планами, темами, має чітку та логічну послідовність викладення матеріалу. 
Робота оформлена відповідно до чинних вимог та з дотриманням норм 
академічної доброчесності.. Під час захисту здобувач продемонстрував здатність 
вести полеміку з питань випускної роботи, правильно та глибинно відповідав на 
питання членів ЕК, користувався демонстраційним матеріалом.

Р
1-34

Здобувач не виконав кваліфікаційну роботу або зміст роботи не відповідає темі, 
робота виконана на іншу тему.
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