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Тимчасове положення  

про захист магістерських робіт на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» 

зі спеціальності  061 «Журналістика» 

 

 

Магістерська робота є підсумком здобутих під час навчання на 

факультеті журналістики теоретичних знань і  практичних навичок, умінь 

самостійно досліджувати актуальну проблему, пов’язану з  діяльністю медіа. 

Магістерська робота може бути дослідницькою або творчою. 

Студент захищає магістерську роботу перед ЕК.  У зв’язку з пандемією 

(COVID-19) та рекомендацією МОН України щодо  дистанційного навчання, 

відповідно до наказу ректора від 13 жовтня 2020 року  «Щодо тимчасового 

переходу на дистанційне навчання» захисти магістерських робіт на здобуття 

освітнього ступеня «Магістр» на факультеті журналістики відбуватимуться у 

віддаленому режимі із застосуванням технологій платформи Zoom. Поклики на 

відеоконференцію мають бути розміщені на відповідних ресурсах не пізніше 

ніж за день до захисту. 

Текст магістерської роботи з відгуком наукового керівника треба 

надіслати на електронну адресу секретарів екзаменаційних комісій не пізніше 

ніж за два тижні до захисту в електронному (на електронну пошту секретаря)  

та паперовому форматі (через послуги Нової пошти). Робота має 

супроводжуватися підписаною здобувачем освітнього ступеня заявою про 

академічну доброчесність  (додаток 1), надісланою в електронному ((pdf)  та 

паперовому форматі разом із текстом магістерської роботи.  

Відповідно до наказу ректора від 5 травня 2020 року №1377 «Про 

проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації» переглянуто 

шкалу оцінювання робіт. Науковий керівник оцінює роботу студента у 

максимум 30 балів (Додаток 2), рецензент – 50 балів (Додаток 3), на захист 

студента перед екзаменаційною комісією передбачено 20 балів (Додаток 4)  

Члени екзаменаційної комісії, рецензенти та здобувачі вищої освіти 

беруть участь у захисті в режимі відеозв’язку. Регламент виступів: доповідь 

здобувача ступеня  вищої освіти – до 5 хвилин, виступ рецензента – до 3 хв, 

відповіді на запитання – до 10 хвилин. 

 



 

 

Додаток 1. 

 

Завідувачеві кафедри 

____________________________________ 

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

 

студента факультету журналістики 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заява 

про академічну доброчесність 

Я, __________________________________________________________________, 

повідомляю, що моя  кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти 

«Магістр» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 не містить фрагментів, які можуть бути кваліфіковані як плагіат. 

 

 

 

 

Дата                                                                                              підпис 

 


