
КРИТЕРІЇ
оцінювання прилюдного захисту магістром юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича 

магістерської роботи перед екзаменаційною комісією, схвалені на засіданні Вченої ради 
юридичного факультету ЗО серпня 2019 р. (Протокол № 2)

1. Перед екзаменаційною комісією може захищатися тільки та магістерська робота, яка 
успішно пройшла попередній захист на відповідній кафедрі.

2. До захисту перед екзаменаційною комісією допускаються магістерські роботи, на які є 
рецензія одного з викладачів факультету чи зовнішня рецензія, незалежно від підсумкового висновку 
рецензента -  позитивного чи негативного.

3. Захист кожної магістерської роботи передбачає наступну процедуру: а) виступ в розумних 
межах часу автора роботи, у якому він доповідає про ступінь наукової розробки відповідної проблеми, 
мету і завдання дослідження, його методологію та основні одержані результати (висновки), які 
виносяться на захист; б) зачитування одним із членів комісії без будь-яких купюр рецензії на дану 
роботу; в) відповідей магістра на зауваження рецензента, запитання членів екзаменаційної комісії або 
будь-кого іншого, присутнього на захисті; г) вільної дискусії присутніх з приводу роботи, що 
захищається.

4. Максимальна оцінка за захист магістерської роботи може рівнятися 100 балам. Вона 
складається з рівноцінних між собою наступних елементів: а) оцінки самого тексту магістерської 
роботи, який повинен мати усі атрибутивні складові -  продуману структуру, висновки до розділів та 
підрозділів у випадку наявності останніх, загальні висновки, відповідний бібліографічний апарат 
(посторінкові посилання та належно оформлений список літератури), бути викладеною грамотною 
літературною українською мовою, повністю розкривати заявлену у назві тему роботи; б) оцінки 
володіння магістром категорійно-понятійним апаратом своєї роботи; в) оцінки міри володіння 
магістром усім змістом відповідної кваліфікаційної роботи; г) оцінки розуміння магістром поставлених 
йому запитань по магістерській роботі та аргументованості відповідей магістра на поставлені 
запитання.

За кожен із вищезазначених елементів оцінки за захист магістерської роботи максимально 
може бути виставлено 25 балів. При цьому дуже високі оцінки (від 21 до 25 балів включно) можуть 
бути виставлені магістру по кожному із вищезазначених розділів винятково за такі ж дуже добрі чи 
відмінні фактичні результати, прилюдно продемонстровані магістром під час захисту своєї 
кваліфікаційної роботи. Підсумкова оцінка за захист магістерської роботи складається із суми оцінок за 
усі чотири вищезазначені елементи захисту магістерської роботи.

5. Забороняється корегування підсумкової оцінки за наслідками захисту магістром 
кваліфікаційної роботи за методом врахування попередніх результатів навчання відповідного студента, 
виражених в оцінках за раніше складені ним іспити.

6. Якщо студент виявляє незнання чи поверхове знання змісту магістерської роботи, яку 
захищає, не розуміє її конкретних положень і категорійно-понятійного апарату, дає їм інакше 
тлумачення, ніж ті, що містяться у магістерській роботі, то цю роботу слід розцінювати як таку, що 
виконана іншою особою, ніж та, що представляє її на захисті. У цьому випадку студенту, який 
представляє виконану не ним особисто магістерську роботу, виставляється оцінка незадовільно без 
права повторного захисту даної роботи.

За умисне шахраювання (заміну символів у магістерській роботі з метою приховати плагіат) 
студент підлягає відрахуванню з університету без права поновлення.

7. У випадку одержання незадовільного результату повторний захист магістерської роботи 
впродовж однієї і тієї ж іспитової сесії роботи екзаменаційної комісії не дозволяється.

8. Будь-яка допомого магістру під час захисту ним кваліфікаційної роботи з чийого б то не було 
боку категорично забороняється як прояв академічної недоброчесності.

9. Будь-яке використання студентом під час захисту магістерської роботи не дозволених 
комісією джерел чи засобів інформаційної підтримки з неминучістю тягне за собою припинення 
захисту відповідного магістра, незалежно від етапу захисту, та виставлення йому оцінки 
«незадовільно».

10. За неявку магістра на захист магістерської роботи за будь-яких причин виставляється 
відмітка «не з’явився» («не з’явилась»),

11. Апеляційна заява магістра про його незгоду із виставленою йому екзаменаційною комісією 
оцінкою за захист магістерської роботи може бути подана студентом тільки в день іспиту у письмовій 
формі на ім’я голови екзаменаційної комісії. /  /у
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