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ВСТУП 

 

Виконання кваліфікаційної роботи є одним з найважливіших видів самос-

тійної роботи, яка завершує підготовку студентів за програмою першого (бака-

лаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» га-

лузі знань 12 «Інформаційні технології», а також – основою для проведення 

державної атестації бакалаврів.  

Методичні вказівки розроблені у відповідності до вимог стандартів вищої 

освіти з підготовки фахівців рівня «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні 

науки», призначені для надання допомоги студентам у виконанні кваліфікацій-

ної роботи бакалавра (далі – кваліфікаційна робота) згідно з чинним «Положен-

ням про дипломне проектування в Уманському національному університеті са-

дівництва» і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення 

кваліфікаційної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінюван-

ня. 

У процесі виконання кваліфікаційної роботи і підготовки до її захисту сту-

дент повинен показати свою підготовленість із загальнотеоретичних і спеціаль-

них дисциплін навчального плану, проявити вміння користуватись науково-

технічною літературою, стандартами і спеціальними міжгалузевими методич-

ними матеріалами. На етапі виконання і захисту кваліфікаційної роботи виявля-

ється професійна зрілість майбутнього фахівця, формуються вміння використо-

вувати свої знання в практичній діяльності.  

Основні завдання виконання кваліфікаційної роботи:  

• систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих 

у процесі навчання за освітньою програмою, та їх практичне використання при 

вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і виробни-

чих питань у певній галузі професійної діяльності;  

• розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень 

та експериментування, фізичного або математичного моделювання, викорис-

тання сучасних інформаційних технологій у процесі розв'язання задач, які пе-

редбачені завданням при написанні кваліфікаційної роботи;  

• визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньої 

програми, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ри-

нкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури. 

Кваліфікаційна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, ар-

гументованістю і відповідати таким вимогам: 

- містити поглиблений аналіз досліджуваної теми; 

- містити самостійні дослідження з використанням сучасних методологій 

проектування тощо; 

- містити обґрунтовані пропозиції щодо мети дослідження; 

- мати належне оформлення; 

- мати всі потрібні супровідні документи; 

- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком 

навчального процесу.  



1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ДО НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБО-

ТИ 

 

Кваліфікаційна робота виконується на основі поглибленого вивчення чин-

ного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчи-

зняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, 

а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єк-

та. 

Основними етапами виконання кваліфікаційної роботи є: 

1. Вибір теми і бази дослідження, затвердження теми. 

2. Розробка завдання на кваліфікаційну роботу, складання календарного 

плану її виконання. 

3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи. 

4. Підбір матеріалу, у тому числі й під час виробничої практики на підпри-

ємстві чи організації – базі дослідження. 

5. Обробка фактичного матеріалу, зокрема й із застосуванням ПЕОМ. 

6. Написання першого варіанта роботи, подання його на перевірку науко-

вому керівникові. 

7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлен-

ня кваліфікаційної роботи. 

8. Подання роботи науковому керівникові, отримання відгуку. 

9. Подання кваліфікаційної роботи на перевірку на плагіат, отримання до-

відки про результати перевірки. 

10. Попередній захист роботи на кафедрі та одержання допуску до основ-

ного захисту. 

11. Одержання рецензії на кваліфікаційну роботу. 

12. Захист кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією (ЕК). 

Тематику кваліфікаційних робіт розробляє кафедра з урахуванням специ-

фіки спеціальності, за якою здійснюється підготовка фахівців, вимог стандартів 

вищої освіти освітнього рівня «бакалавр»; наукових досліджень та професійних 

інтересів кафедри, замовлень і рекомендацій виробничих підприємств, науково-

дослідних інститутів, галузевих міністерств і відомств тощо.  

Тематика розглядається і ухвалюється на засіданні кафедри та затверджу-

ється вченою радою факультету. Тематика щорічно переглядається та оновлю-

ється. Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт наведена у додатку А до да-

них методичних вказівок. Закріплення теми кваліфікаційної роботи за студен-

том здійснюється за його заявою на ім'я завідувача кафедри. 

Під час вибору теми кваліфікаційної роботи доцільним є подальший роз-

виток і поглиблення наукових досліджень, проведених раніше, результати яких 

знайшли відображення при публікації статей, матеріалів наукових диспутів, 

конференцій тощо. 

Разом із вибором теми визначається база дослідження, за матеріалами якої 

буде виконуватися робота. Як база дослідження може виступати будь-яка уста-

нова чи компанія довільної форми власності, яка активно використовує або го-

това до впровадження інформаційних технологій у своїй діяльності. При цьому 



сферами застосування інформаційних технологій може бути як система управ-

ління цією організацією, так і її основна діяльність (технології, проекти тощо). 

Діяльність даного господарського суб’єкта повинна передбачати можли-

вість інформаційного забезпечення дослідження в рамках обраної теми. 

Якщо пропозиції студента щодо вибору бази дослідження відсутні, то ка-

федра призначає підприємство або установу, з якими університет має відповід-

ну угоду. 

В рамках підвищення практичної цінності кваліфікаційних робіт та погли-

блення зв’язків випускових кафедр з виробництвом, бажаним є виконання тем 

кваліфікаційних робіт на замовлення керівництва підприємств – баз дослі-

джень. В такому випадку разом із заявою на виконання кваліфікаційної роботи 

до вищого навчального закладу може подаватись лист-замовлення від підпри-

ємства (установи, організації), за матеріалами якого виконуватиметься кваліфі-

каційна робота (зразок листа-замовлення від підприємства – бази дослідження 

наведено у додатку Б). 

Практична цінність кваліфікаційної роботи значно підвищується при наяв-

ності акту про впровадження результатів наукових досліджень у діяльність під-

приємства (установи, організації) за матеріалами якого виконується робота (до-

даток В). 

У тексті акту необхідно відзначити факт застосування у практичній діяль-

ності підприємства, організації або установи пропозицій і рекомендацій, розро-

блених студентом-випускником або з його особистою участю. При цьому необ-

хідно чітко вказати перелік і сутність використаного матеріалу, відобразити 

ефект від впровадження запропонованих рекомендацій.  

Вірогідність інформації у акті підтверджується підписом одного з перших 

керівників організації або структурного підрозділу й засвідчується печаткою. 

Акт додається до кваліфікаційної роботи разом з іншими супроводжувальними 

документами. 

Список студентів-випускників із зазначенням тем їх досліджень та науко-

вих керівників затверджуються наказом по університету.  

Після вибору теми науковий керівник видає студенту завдання на вико-

нання кваліфікаційної роботи та складає календарний план-графік її виконання 

(додаток Д). Орієнтовні строки виконання етапів написання кваліфікаційної ро-

боти наведено у додатку Е. Завдання підписується керівником та затверджуєть-

ся завідувачем кафедри. Завдання і календарний план при оформленні кваліфі-

каційної роботи слід розмістити після титульної сторінки. 

Порушення студентом календарного плану виконання кваліфікаційної ро-

боти фіксується науковим керівником, який інформує про це завідувача кафед-

ри та декана факультету. 

Права і обов’язки виконавців кваліфікаційної роботи 

Студент-випускник має право: 

- обирати тему кваліфікаційної роботи з числа запропонованих випусковою 

кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доці-

льності її розробки і можливості виконання. У разі необхідності може ініціюва-



ти питання щодо зміни теми роботи шляхом звернення з відповідною заявою на 

ім’я завідувача кафедри; 

- користуватися лабораторною та інформаційною базою, комп’ютерною 

технікою кафедри для проведення наукових досліджень та експериментів за те-

мою роботи; 

- отримувати консультації керівника кваліфікаційної роботи;  

- самостійно обирати варіанти вирішення завдань кваліфікаційної роботи; 

- у разі допуску до захисту кваліфікаційної роботи завідувачем випускової 

кафедри пройти основний захист роботи на засіданні екзаменаційної комісії; 

- не менш як за добу ознайомитися зі змістом відгуку керівника та рецензії 

рецензента, готувати (у разі необхідності) аргументовані відповіді на їх заува-

ження до захисту кваліфікаційної роботи перед ЕК; 

- звертатися (в усній чи письмовій формі) до голови ЕК, керівництва уні-

верситету, Міністерства освіти і науки України зі скаргами або апеляціями що-

до порушення своїх прав. 

Оцінка, яка одержана після захисту кваліфікаційної роботи на засіданні ек-

заменаційної комісії, оскарженню не підлягає. 

Основними обов‘язками студента-випускника під час написання кваліфі-

каційної роботи є: 

− самостійно виконувати роботу. При виконанні кваліфікаційної роботи 

застосувати отримані під час навчання знання та вміння;  

− регулярно (не менше одного разу на два тижні ) інформувати керівника 

про стан виконання запланованих етапів роботи відповідно до календарного 

плану-графіка. Надавати на його вимогу необхідні матеріали для перевірки; 

− при розробці питань враховувати сучасні досягнення науки і техніки, 

використовувати передові методи наукових та експериментальних досліджень, 

приймати обґрунтовані рішення із застосуванням системного підходу;  

− використовувати сучасні комп’ютерні технології при проектуванні кон-

кретних, реальних зразків, стендів, макетів, виконанні розрахунків, розробці 

технологічних процесів виробництва тощо; 

- відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахун-

ків, якість оформлення кваліфікаційної роботи та графічного матеріалу, їх від-

повідність методичним вказівкам з написання кваліфікаційної роботи випуско-

вої кафедри, існуючим чинним нормативним документам та державним станда-

ртам;  

- чітко дотримуватися календарного плану-графіку виконання кваліфіка-

ційної роботи, встановлених правил поведінки в лабораторіях, своєчасно та 

адекватно реагувати на зауваження та рекомендації керівника кваліфікаційної 

роботи; 

- у встановлений календарним планом-графіком термін подати роботу для 

перевірки керівнику і, після усунення його зауважень повернути керівнику для 

складання відгуку; 

− отримати всі необхідні підписи на титульному листі пояснювальної за-

писки та завданні, а також резолюцію завідувача випускової кафедри про до-

пуск роботи до захисту;  



- особисто передати кваліфікаційну роботу, допущену до захисту, рецен-

зенту, надати на його вимогу необхідні пояснення з питань, які розроблені в 

кваліфікаційній роботі; 

- ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензії та підготувати (у 

разі необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження при захисті квалі-

фікаційної роботи перед ЕК. Вносити будь-які зміни або виправлення у роботу 

після одержання відгуку керівника та рецензії забороняється; 

- надати керівнику електронну версію кваліфікаційної роботи для її пере-

вірки на оригінальність (не менш як за десять діб до попереднього захисту на 

кафедрі) відповідно до вимог Положення про систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в Уманському НУС; 

- обов’язково пройти попередній захист роботи на кафедрі; 

- своєчасно (не менш як за десять діб до її безпосереднього захисту перед 

ЕК) передати підготовлену, перевірену та допущену до захисту кваліфікаційну 

роботу у деканат; 

- підготувати доповідь і мультимедійну презентацію до захисту кваліфі-

каційної роботи; 

- своєчасно прибути на захист кваліфікаційної роботи або попередити за-

відувача кафедри та голову екзаменаційної комісії (через секретаря ЕК) про не-

можливість присутності на захисті із зазначенням причин та наступним надан-

ням у деканат документів, які засвідчують їх поважність. У разі відсутності та-

ких документів екзаменаційна комісія може прийняти рішення про неатестацію 

студента-випускника як такого, що не з’явився на захист кваліфікаційної робо-

ти без поважних причин, з подальшим відрахуванням з університету. 

Якщо студент не мав змоги заздалегідь попередити про можливість своєї 

відсутності на захисті, але в період роботи екзаменаційної комісії надав необ-

хідні пояснювальні документи, ЕК може перенести дату захисту (у межах тер-

міну роботи екзаменаційної комісії). 

 

 

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

2.1. Загальні положення 

Кваліфікаційні роботи слід оформляти відповідно до державного стандарту 

України. Таким стандартом є ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері нау-

ки і техніки. Структура і правила оформлення». 

З огляду на вимоги нормативних документів потрібно неухильно дотриму-

ватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул 

та ілюстрацій, а також правил оформлення анотації. 

Назва теми кваліфікаційної роботи має бути стислою, відповідати обраній 

спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету 

кваліфікаційної роботи. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати 

невеликий (4-6 слів) підзаголовок. 

При написанні кваліфікаційної роботи студент повинен обов'язково поси-

латися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. 



У ній слід стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати дослі-

джень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. 

Кваліфікаційну роботу подають на рецензію і на захист у вигляді спеціаль-

но підготовленого рукопису в твердому переплетенні. 

 

2.2. Структура кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота повинна містити: 

- титульний аркуш; 

- завдання на виконання кваліфікаційної роботи; 

- календарний план-графік виконання кваліфікаційної роботи; 

- реферат; 

- зміст; 

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за не-

обхідності); 

- вступ; 

- основну частину; 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки (за необхідності). 

 

 

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

3.1. Титульний аркуш 

Титульний аркуш кваліфікаційної роботи (зразок наведено в додатку Ж) 

містить назву університету, факультету та кафедри, де виконана робота; прі-

звище, ім'я, по батькові автора; тему роботи; шифр і найменування спеціально-

сті; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового кері-

вника; місто і рік. 

 

3.2. Завдання на виконання кваліфікаційної роботи 

Завдання на виконання кваліфікаційної роботи (зразок наведено в додат-

ку Д) містить назву університету, факультету та кафедри, де виконана робота; 

прізвище, ім'я, по батькові автора; тему; найменування спеціальності; терміни 

подання роботи на перевірку керівнику та рецензентові; назви розділів роботи, 

прізвище та ініціали, а також підписи наукового керівника; дата видачі завдань 

на виконання роботи та її окремих розділів. 

 

3.3. Календарний план-графік виконання кваліфікаційної роботи 

Календарний план-графік виконання кваліфікаційної роботи (зразок наве-

дено в додатку Е) містить прізвище, ім’я, по батькові автора роботи і графік її 

виконання та підписується науковим керівником і студентом-випускником. 

 

3.4. Реферат 



У рефераті вказується короткий зміст роботи (основні відомості про робо-

ту, методи та результати її виконання). Реферат починається із зазначення теми, 

містить обґрунтування її актуальності та мети дослідження, інформацію щодо 

структури, обсягу роботи, кількості таблиць, рисунків, додатків і використаних 

літературних джерел, зміст основних розділів. 

Анотація до кваліфікаційної роботи готується українською та англійською 

мовами і повинна містити інформацію про її зміст. Викладення матеріалу по-

винно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні констру-

кції, притаманні мові ділових документів. 

Наприкінці кожної анотації наводяться ключові слова відповідною мовою 

(5-15 слів та словосполучень написаних в стрічку через кому в називному від-

мінку), що виражають основні поняття теми дипломної роботи.  

Обсяг реферату не повинен перевищувати 1-2 сторінки (додаток З). 

 

3.5. Зміст 
Зміст подають після реферату кваліфікаційної роботи. Він містить на-

йменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів 

(якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, додатків, списку ви-

користаних джерел (додаток И).  

 

3.6. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термі-

нів (за необхідності) 
Якщо в тексті кваліфікаційної роботи вжито специфічну термінологію, а 

також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення, тощо, їх 

перелік може бути поданий в роботі у вигляді окремого списку, який розміщу-

ють перед вступом. 

Перелік слід друкувати двома колонками, в яких ліворуч за абеткою наво-

дять використані у роботі скорочення, праворуч – їх детальне розшифрування. 

Якщо в роботі використовують спеціальні терміни, скорочення, символи, 

позначення тощо, які повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а 

їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні. 

 

3.7. Вступ 

Розкриває сутність і стан проблеми (задачі) та її значущість, підстави і ви-

хідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослі-

дження. 

Далі подають загальну характеристику кваліфікаційної роботи в рекомен-

дованій нижче послідовності. 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу підходів до розв'язання 

проблеми обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відпо-

відної сфери науки чи галузі виробництва. 

Мета і завдання кваліфікаційної роботи 
Виходячи з теми кваліфікаційної роботи, формулюють її мету, що характе-

ризує, яке завдання має намір вирішити дослідник. Вона являє собою очікува-

ний кінцевий результат, який зумовлює загальну спрямованість та логіку дослі-



джень. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що 

ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.  

Головні завдання дослідження: 

– систематизація та розширення теоретичних і практичних знань з обрано-

го напрямку підготовки; 

– розвиток навичок самостійної роботи при вирішенні конкретних питань 

та завдань, що поставлені в роботі; 

– підготовка студента до самостійної практичної діяльності в умовах су-

часного виробництва. 

При формулюванні завдань необхідно враховувати, що опис їх вирішення 

складе зміст розділів та підрозділів роботи, назви яких співзвучні до поставле-

них завданням. 

Об'єктом дослідження виступають інформаційні процеси в обраній сфері 

людської діяльності та технології їх автоматизації шляхом застосування ком-

п'ютерної та комунікаційної техніки. Потрібно вказати у стислій формі перелік 

інформаційні процеси і характеристику застосованих інформаційних техноло-

гій. 

Предмет дослідження – інструментальні засоби (математичні моделі, ме-

тоди, інформаційні технології) дослідження об’єкта роботи. 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідно-

сяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, 

яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студен-

та, оскільки предмет дослідження визначає тему кваліфікаційної роботи. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження 

для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано 

від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось 

тим чи іншим методом. 

Інформаційна база дослідження. Наводиться перелік матеріалів (наукових 

праць, нормативно-правових актів, державних та міжнародних стандартів то-

що), що були використані при підготовці кваліфікаційної роботи. 

Обсяг вступу не повинен перевищувати 3-4 сторінки. 

 

3.8. Основна частина 

Основну частину слід ділити на розділи, а розділи – на пункти (параграфи) 

і підпункти (підпункті). Випускна кваліфікаційна робота повинна містити не 

менше двох розділів, які в свою чергу діляться на 2-3 параграфа. 

Перший розділ носить загальнотеоретичний (методологічний) характер. У 

ньому на основі вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних авторів викладається 

актуальність і сутність досліджуваної проблеми, розглядаються різні підходи до 

вирішення, дається їх оцінка, обґрунтовуються і викладаються власні позиції 

студента. Цей розділ служить теоретичним обґрунтуванням досліджень, прове-

дених студентом. Обґрунтування мети роботи необхідно проводити на основі 

аналізу сучасного стану і тенденцій розвитку проблеми. 

У другому розділі наводиться постановка задачі, її змістовний і математи-

чний опис. Для робіт, пов'язаних з розробкою інформаційних систем і викорис-



танням інформаційних технологій, у змістовній постановці наводяться поси-

лання на документи, що регламентують процес функціонування інформаційної 

системи; основні показники, які повинні бути досягнуті в умовах експлуатації 

інформаційної системи; обмеження на час вирішення поставленого завдання; 

терміни видачі інформації; способи організації діалогу людини з інформацій-

ною системою засобами наявного інструментарію, опис вхідної та вихідної ін-

формації (форма подання повідомлень, опис структурних одиниць, періодич-

ність видачі інформації або частота її надходження), вимоги до організації збо-

ру та передачі вхідної інформації, її контроль і коригування. 

У математичній постановці виконується формалізація завдання, в резуль-

таті якої визначається склад змінних, констант і їх класифікація, види обмежень 

на змінні і математичні залежності між змінними. Встановлюється клас, до яко-

го належить вирішити завдання, і наводиться порівняльний аналіз методів рі-

шення для вибору найбільш ефективного методу. Наводиться обґрунтування 

прийнятих припущень і передумов при формалізації та виборі методу рішення. 

Визначається загальна послідовність вирішення завдання. 

У цьому ж розділі наводяться результати теоретичних досліджень, опис 

розроблених алгоритмів, аналіз їх ефективності. 

Для робіт, пов'язаних з розробкою інформаційних систем і використанням 

інформаційних технологій, необхідно приділити увагу питанням організації баз 

даних і баз знань, вимогам до організації збору, передачі і контролю інформації. 

Обґрунтування вибору або розробки технічного забезпечення інформацій-

ної системи ґрунтується на принципах організації і функціонування комп'юте-

рів, систем, комплексів, використанні локальних і глобальних обчислювальних 

мереж. 

Програмне забезпечення повинно включати структуру програмно методи-

чного комплексу, функції програм структурних рівнів, способи реалізації моні-

тора управління нижніми рівнями програмних модулів, способи реалізації мо-

дулів введення і виведення інформації. 

Якщо кваліфікаційна робота присвячена вирішенню конкретної прикладної 

задачі, то результати обчислювального експерименту та/або аналіз рішення за-

дачі доцільно виділити в окремий розділ. 

Тексти програм оформляються у вигляді окремого документа і поміщають-

ся в додатку. При цьому дотримуються вимог Єдиної системи програмної до-

кументації. 

Обов'язковими для випускних кваліфікаційних робіт є логічний зв'язок між 

розділами і послідовний розвиток основної теми протягом всієї роботи. 

 

3.9. Висновки  

У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, 

одержані у кваліфікаційній роботі, які повинні містити формулювання розв'яза-

ної проблеми (задачі), її значення для науки і практики.  

У висновках доцільно наголосити на якісних і кількісних показниках здо-

бутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомен-

дації щодо їх використання. 



Обсяг висновків не повинен перевищувати 5-6 сторінок. 

 

3.10. Список використаних джерел 

Повинен містити не менше 50 використаних джерел. Його слід розміщува-

ти одним із наступних способів: 

- у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користуван-

ня і рекомендований при написанні кваліфікаційних робіт);  

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;  

- у хронологічному порядку. 

 

3.11. Додатки (за необхідності) 

До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал, що 

необхідний для повноти кваліфікаційної роботи, але долучення їх до основної 

частини роботи може змінити її впорядковане і логічне подання через великий 

обсяг чи специфіку форми подання. Ці матеріали не можуть бути внесені в ос-

новну частину (наприклад лістинги програм, схеми, перелік елементів, специ-

фікації, опис комп'ютерних програм, протоколи випробувань, та ін.). На додат-

ки має бути посилання у відповідних розділах. Не потрібно включати у додатки 

матеріали, які не мають прямого відношення до теми кваліфікаційної роботи. 

Якщо розміщений у додатках матеріал не є авторським, обов’язково вказувати 

посилання на джерело. 

Зразки оформлення додатків до кваліфікаційної роботи наведено в додат-

ках до даних методичних вказівок. 

 

 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

4.1. Загальні вимоги 

Кваліфікаційну роботу друкують за допомогою принтера на одному боці 

аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових 

інтервали. Допускається також використання паперу форматів у межах від 

203 х 288 до 210 х 297 мм і подання таблиць та ілюстрацій на аркушах форма-

ту А3. 

Обсяг основного тексту кваліфікаційної роботи не повинен перевищувати 

60 сторінок. Зазначений вище обсяг роботи має бути при друкуванні на папері 

формату А4 з використанням комп'ютерів та шрифтів текстового редактора 

Microsoft Word розміру 14 пт з полуторним міжрядковим інтервалом. 

Текст кваліфікаційної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких 

розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм. 

Шрифт друку має бути чітким, стрічка шрифту – чорного кольору серед-

ньої жирності, щільність тексту – однаковою. 

Вписувати в текст кваліфікаційної роботи окремі іншомовні слова, форму-

ли, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою виключно чорного кольору, 

при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності 

основного тексту. 



Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися під час 

написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою 

фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту 

(фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не бі-

льше двох виправлень на одній сторінці. 

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату 

А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок 

кваліфікаційної роботи і розміщують, як правило, в додатках. 

Текст основної частини кваліфікаційної роботи поділяють на розділи та 

підрозділи.  

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИС-

ТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до 

набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої ве-

ликої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголо-

вок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки 

пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відс-

тупу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до 

тексту ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом по-

винна дорівнювати одинарному інтервалу. 

Кожну структурну частину кваліфікаційної роботи (вступ, розділи, висно-

вки, додатки та список використаних джерел) слід починати з нової сторінки.  

До основного обсягу роботи, визначеного даними методичними вказівка-

ми, не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які 

повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів 

кваліфікаційної роботи підлягають суцільній нумерації. 

 

4.2. Нумерація 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків 

(малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №. 

Першою сторінкою кваліфікаційної роботи є титульний аркуш, який вклю-

чають до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки на ньому не став-

лять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті 

сторінки без крапки в кінці.  

Такі структурні частини кваліфікаційної роботи, як зміст, перелік умовних 

позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядково-

го номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані 

структурні частини кваліфікаційної роботи, нумерують звичайним чином. Не 

нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Ро-

зділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після но-

мера крапку не ставлять і потім з нового рядка прописними літерами друкують 

заголовок розділу.   

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу склада-

ється з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться 



крапка. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» 

(третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок 

підрозділу. 

Особливості нумерації в роботі ілюстрацій, таблиць та формул наведені в 

подальших підпунктах даного розділу методичних вказівок.  

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні 

дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному 

аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад: 

Примітки: 1.... 2. ... 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» став-

лять крапку. Крім цифрової нумерації приміток, допускається їх нумерація за 

допомогою зірочок (наприклад: 
*
, 

**
). 

 

4.3. Ілюстрації 
Ілюструють кваліфікаційну роботу, виходячи із певного загального задуму, 

за ретельно продуманим тематичним планом, що дає змогу уникнути ілюстра-

цій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти неви-

правданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має 

відповідати тексту, а текст – ілюстрації. 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюст-

рації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 

Підпис під ілюстрацією, зазвичай, має чотири основних елементи: 

- найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом 

«Рис.»; 

- порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабсь-

кими цифрами; 

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного; 

- експлікацію, в якій деталі рисунка позначають цифрами, які виносять у 

підпис, супроводжуючи їх текстом, що пояснює значення деталей самого рису-

нка.  

Основними видами ілюстративного матеріалу у кваліфікаційних роботах є: 

блок-схема алгоритму, креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаг-

рама, графік тощо. 

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в 

яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де виклада-

ється тема, пов'язана з ілюстрацією і де читачеві треба вказати на неї, розміщу-

ють посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу: 

«...як це видно з рис. 3.1», або «... як це показано на рис. 3.1». 

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке чорно-біле відтворення 

(електрографічне копіювання, мікрофільмування), тому вони виконуються чор-

нилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах ро-

зділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 



Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, «Рис. 1.2» (другий рисунок 

першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщу-

ють послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її 

нумерують за загальними правилами. Зразок оформлення ілюстрації наведено в 

додатку К до даних методичних вказівок. 

 

4.4. Таблиці 
Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятись у вигляді таблиць. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують 

симетрично до тексту. Назву починають з великої літери.  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) 

в межах розділу. Номер таблиці ставиться безпосередньо перед її назвою. Сло-

во "Таблиця" не пишеться. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: 1.2. Атрибути сутності "Ав-

томобіль" (друга таблиця першого розділу). 

Приклад побудови таблиці: 

 

1.2. Назва таблиці 

Головка 
Заголовки граф 

Підзаголовок 1 Підзаголовок 2 Підзаголовок 3 

Заголовок рядка 1      

Заголовок рядка 2    

…    

 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з ма-

леньких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо 

вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з по-

рядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб 

її можна було читати без повороту переплетеного блоку кваліфікаційної роботи 

або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків 

можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну 

сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою 

кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою 

в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат 

сторінки, що допустиме лише в крайньому випадку, то в першому випадку в 

кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому – боковик. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного сло-

ва, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при пер-

шому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити 

лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які по-



вторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таб-

лиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.  

Якщо в розділі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) над її перене-

сеними частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таб-

лиці, наприклад: «Продовження табл.1.2». 

Зразок оформлення таблиць наведено в додатку К до даних методичних 

вказівок. 

 

4.5. Формули 
При використанні формул слід дотримуватися певних правил. 

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки 

суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. 

Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька ко-

ротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному 

рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самос-

тійного значення, вписують усередині рядків тексту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпо-

середньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. 

Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового ря-

дка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними (пустими) рядками. 

Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного 

(пустого) рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенес-

ти після знаку рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х). 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті. 

Інші формули можна не нумерувати. 

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля 

правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не 

вміщується у рядку з формулою переносять у наступний нижче формули. Но-

мер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо фо-

рмулу взято в рамку, то номер такої формули записують зовні рамки з правого 

боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на 

рівні основної горизонтальної риски формули. 

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних фігур-

ною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знахо-

диться в середині групи формул  і спрямовано в сторону номера. 

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить 

до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед 

ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку пе-

ред формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: 

а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова 

тексту, що передує формулі. 



Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і не ві-

докремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за 

формулою до її номера. 

Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, 

розділові знаки можна не ставити. 

Формули в тексті кваліфікаційної роботи (якщо їх більше однієї) нумеру-

ють у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядко-

вого номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул 

пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дуж-

ках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).  

 

4.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 
При написанні кваліфікаційної роботи студент повинен посилатися на 

джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на 

ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню 

яких присвячена кваліфікаційна робота. Такі посилання дають змогу відшукати 

документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, 

дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, 

мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш 

ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них ма-

теріал не включений до останнього видання.  

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових ста-

тей, інших джерел із великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке 

є посилання в роботі. 

Посилання в тексті кваліфікаційної роботи на джерела слід подавати тільки 

у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6], де цифри 1 і 6 відповідають поряд-

ковому номеру праці або джерела у списку використаних джерел. Якщо поси-

лання на джерела підряд з 1 по 6 , тоді [1-6]. 

Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела через 

кому з маленької букви ―с.‖), наприклад: [1, с. 5]. Якщо посилання на кілька 

праць, вони розділяються крапкою з комою: [1, с. 5; 6, с. 25-33]. 

Посилання на ілюстрації кваліфікаційної роботи вказують порядковим но-

мером ілюстрації, наприклад, «(рис. 1.2)». 

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, 

наприклад, «... у формулі (2.1)». 

На всі таблиці кваліфікаційної роботи повинні бути посилання в тексті, 

при цьому слово «таблиця», в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у 

табл. 1.2». 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації слід вказувати скорочено 

слово «дивись»., наприклад: «див. табл. 1.3». 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джере-

ло або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити 

цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо 



найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений 

автором.  

Загальні вимоги щодо цитування такі: 

- текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій гра-

матичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей ав-

торського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не ви-

діляються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз «так званий»; 

- цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського тек-

сту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуван-

ні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома 

крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, в 

кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він 

не зберігається; 

- кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 

- при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у 

викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і дава-

ти відповідні посилання на джерело; 

- якщо необхідно виявити ставлення автора дипломної роботи до окремих 

слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять 

знак оклику або знак питання. 

 

4.7. Оформлення списку використаних джерел 
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висно-

вків. 

Бібліографічний опис складають відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інфор-

мація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та пра-

вила складання». 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи по-

силань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при на-

писанні кваліфікаційних робіт); в алфавітному порядку прізвищ перших авторів 

або заголовків; у хронологічному порядку. 

Зразок оформлення списку використаних джерел наведено в додатку Л. 

 

4.8. Додатки 
Додатки оформлюють як продовження кваліфікаційної роботи на наступ-

них її сторінках після списку використаних джерел. Кожен додаток повинен 

починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований 

зверху малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. 

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується 

слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 



Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б, тощо. 

Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кож-

ним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – 

другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу до-

датка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А. 

 

 

5. КЕРІВНИЦТВО КВАЛІФІКАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ 

ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

На випусковій кафедрі відповідальність за організацію та якість виконання 

кваліфікаційних робіт несе завідувач кафедри. Він безпосередньо здійснює ке-

рівництво і контроль цього процесу.  

Керівник кваліфікаційної роботи затверджується наказом ректора на підс-

таві подання завідувача кафедри і декана факультету. Керівники призначаються 

для надання консультаційної допомоги студентам при виконанні кваліфікацій-

ної роботи. 

Керівниками робіт призначаються науково-педагогічні працівники випус-

кових за відповідною спеціальністю кафедр університету, які мають науковий 

ступінь і/або вчене звання.  

Обов’язки керівників кваліфікаційних робіт: 

- для кожного студента узгодити тему кваліфікаційної роботи; 

- розробити і видати студенту завдання на кваліфікаційну роботу; 

- подати теми кваліфікаційних робіт для розгляду на засіданні випускової 

кафедри; 

- узгодити перелік завдань, які студент повинен опрацювати, а також мате-

ріалів, які він має зібрати під час своїх наукових досліджень; 

- рекомендувати перелік основної наукової літератури, нормативних доку-

ментів, наукових видань, методик, довідкових матеріалів, інтернет-ресурсів 

тощо за обраною темою кваліфікаційної роботи студента;  

- контролювати виконання завдань студентом згідно календарного плану-

графіку виконання кваліфікаційної роботи; 

- здійснювати загальне керівництво кваліфікаційною роботою і нести від-

повідальність за її якість та наявність помилок системного характеру; 

- регулярно проводити консультації для студентів з питань виконання ква-

ліфікаційної роботи, а при необхідності організовувати консультації інших ви-

кладачів. На консультаціях студент отримує роз’яснення з принципових питань. 

Детальна розробка окремих питань виконується студентом-випускником самос-

тійно; 



- перевіряти роботу частинами або в цілому. Особливу увагу при цьому він 

звертає на точність і достовірність проведених розрахунків, оформлення струк-

турних елементів роботи; 

- давати відгук на кваліфікаційну роботу з характеристикою діяльності 

студента під час виконання роботи згідно вимог і несе відповідальність за його 

об’єктивність, рекомендує роботу до захисту на засіданні ЕК чи її повернення 

на доопрацювання; 

- нести відповідальність за перевірку роботи на плагіат у встановлені стро-

ки, прийняття рішення про доопрацювання та повторну перевірку на плагіат, а 

також про допуск кваліфікаційної роботи до попереднього захисту; 

- підготувати студента (перевіряє якість доповіді і мультимедійної презен-

тації кваліфікаційної роботи) до попереднього захисту на відповідній кафедрі та 

захисту на засіданні ЕК; 

- підготувати студента-випускника до попереднього захисту на відповідній 

випусковій кафедрі та захисту на засіданні екзаменаційної комісії; 

- бути присутнім на засіданні ЕК при захисті кваліфікаційної роботи, кері-

вником якої він є. 

Не пізніше, ніж за 12 днів до попереднього захисту, керівник має видати 

студентові відгук на роботу.  

Науковий керівник повинен допомогти студенту визначити найбільш ефе-

ктивні шляхи дослідження, всебічно стимулювати творчість і самостійність при 

виконанні ним кваліфікаційної роботи. Поставивши свій підпис на титульному 

аркуші кваліфікаційної роботи, керівник несе відповідальність за дотримання 

нормативних вимог, засвідчує достатню якість виконаної роботи.  

 

Вимоги до оформлення відгуку наукового керівника на кваліфікацій-

ну роботу. 

У заголовку відгуку чітко вказується назва факультету, спеціальність, осві-

тній рівень, прізвище, ім’я та по батькові автора, тема кваліфікаційної роботи. 

Текст відгуку викладається у такій послідовності. 

Актуальність теми. Аналіз актуальності теми, вирішених та невирішених 

проблем у цій сфері. Висновок про теоретичне та практичне значення обраної 

теми. 

Обсяг – до 10 стрічок. 

Характеристика роботи. Здійснюється короткий аналіз структури та зміс-

ту кваліфікаційної роботи, основних результатів (пропозицій, удосконалень) 

досліджень автора. Відзначаються ділові та фахові якості студента-випускника, 

зокрема його відповідальність при виконанні етапів підготовки кваліфікаційної 

роботи. Робиться висновок про володіння методами досліджень, досягнення 

задекларованих у вступі цілей. Окремо вказується на наявність наукових публі-

кацій та розкриття у них досліджуваної проблематики, виконання досліджень 

на замовлення підприємств та організацій, впровадження їх результатів тощо.   

Обсяг – до 15 стрічок. 

Загальний висновок. Керівник кваліфікаційної роботи робить загальний 

висновок про її відповідність чинним вимогам щодо змісту та оформлення, на-



дає рекомендацію щодо допуску її до захисту перед ЕК, та можливості присво-

єння автору роботи відповідної кваліфікації.  

Наприкінці вказується науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та 

ініціали рецензента, ставиться його особистий підпис.  

Обсяг – до 6 стрічок. 

Текст відгуку наукового керівника кваліфікаційної роботи повинен мати 

обсяг до 1 сторінки формату А4, надрукований з використанням комп'ютерів та 

шрифтів текстового редактора Microsoft Word розміру 14 пт з одинарним між-

рядковим інтервалом та полями по 10-20 мм з усіх боків. 

Зразок відгуку наукового керівника наведено у додатку М. 

 

Контроль за ходом виконання роботи. 
Випускна кафедра розробляє на період виконання робіт відповідний кале-

ндарний графік на кожного студента-випускника. Раз на семестр керівником 

проставляється відсоток виконаної студентом роботи. У випадку значного відс-

тавання від графіка науковий керівник зобов'язаний своєчасно в письмовій фо-

рмі повідомити про це завідувача кафедри. 

Завідувач кафедри здійснює необхідний методичний інструктаж наукових 

керівників робіт, контролює їх роботу з студентами-випускниками. 

За прийняте у роботі рішення і вірність розрахунків відповідає студент – 

автор роботи. 

 

 

6. ПОРЯДОК ДОПУСКУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДО ЗАХИСТУ 

 

До захисту кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які успішно 

склали заліково-екзаменаційні сесії, пройшли виробничі практики та захистили 

з них звіти. Рішення про допуск до захисту кваліфікаційної роботи приймається 

завідувачем кафедри на підставі підсумків попереднього захисту роботи на ка-

федрі.  

До захисту допускається кваліфікаційна робота, виконана студентом само-

стійно, зміст та оформлення якого відповідає вимогам методичних вказівок до 

написання кваліфікаційних робіт, що підтверджено підписом керівника, наяв-

ності позитивного відгуку керівника та довідки про результати перевірки ква-

ліфікаційної роботи на плагіат. 

Процедура подання кваліфікаційної роботи на перевірку на плагіат та до-

пущення перевіреної роботи до захисту перед екзаменаційною комісією регу-

люється Положенням про систему запобігання та виявлення академічного пла-

гіату серед здобувачів вищої освіти в Уманському національному університеті 

садівництва.  

До захисту в ЕК не допускається кваліфікаційна робота, в якій виявлені 

принципові недоліки у прийнятих рішеннях, обґрунтуваннях, розрахунках та 

висновках, суттєві відхилення від вимог стандартів, не подані у встановлені те-

рміни та у якій виявлено факти плагіату. Рішення оформляється протоколом 

випускової кафедри, витяг з якого разом із службовою завідувача кафедри по-



даються декану факультету для оформлення матеріалів до наказу ректора про 

відрахування студента. 

Допущена до захисту у ЕК кваліфікаційна робота, направляється на рецен-

зування. Негативна оцінка роботи, за результатами рецензування не позбавляє 

права її захисту в ЕК.  

 

 

7. РЕЦЕНЗУВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Рецензент кваліфікаційної роботи призначається наказом ректора за по-

данням декана факультету з числа провідних і досвідчених науково-

педагогічних працівників. Рецензентом не повинен бути НПП кафедри, робота 

випускника якої рецензується.   

Обов’язки рецензентів: 

- докладно ознайомитися зі змістом кваліфікаційної роботи і графічним ма-

теріалом (за наявності), приділити увагу науково-технічному рівню розробки, 

сучасності та раціональності прийнятих рішень, правильності проведених роз-

рахунків, використанню новітніх технологій, дотриманню вимог державних 

стандартів тощо; 

- підготувати рецензію в друкованому вигляді. 

Рецензія не повинна дублювати відгук наукового керівника, оскільки вона 

безпосередньо характеризує якість виконання кваліфікаційної роботи.  

Рецензія на роботу має бути підготовлена рецензентом не менш як за три 

робочих дні до захисту перед екзаменаційною комісією.  

 

Вимоги до оформлення рецензії на кваліфікаційну роботу 

У заголовку рецензії чітко вказується назва факультету, спеціальність, 

освітній рівень, прізвище, ім’я та по батькові автора, тема кваліфікаційної робо-

ти. 

Текст рецензії викладається у такій послідовності. 

Актуальність теми. Аналіз актуальності теми, вирішених та невирішених 

проблем у цій сфері. Висновок про теоретичне та практичне значення обраної 

теми. 

Обсяг – до 10 стрічок. 

Характеристика роботи. Здійснюється аналіз обсягу, структури кваліфі-

каційної роботи, змісту основних розділів, основних результатів (пропозицій, 

удосконалень) досліджень автора. Робиться висновок про володіння методами 

досліджень, досягнення задекларованих у вступі цілей.   

Обсяг – до 20 стрічок. 

Зауваження щодо змісту та оформлення роботи. Розкриваються основні, 

на думку рецензента, недоліки, що містяться у роботі. 

Орієнтовно 2-5 пунктів. 

Загальний висновок. На підставі аналізу змісту роботи рецензент робить 

загальний висновок про її відповідність чинним вимогам щодо змісту та офор-

млення, можливість допуску її до захисту перед ЕК, надає рекомендації щодо 



оцінки кваліфікаційної роботи під час захисту та можливості присвоєння автору 

роботи відповідної кваліфікації. 

Обсяг – до 6 стрічок. 

Наприкінці вказується науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та 

ініціали рецензента, ставиться його особистий підпис. У випадку представлення 

зовнішніх рецензій (при необхідності та як додатковий документ), підпис має 

бути завірений відповідною печаткою установи, де працює рецензент. 

Текст рецензії на кваліфікаційну роботу повинен мати обсяг 1-2 сторінки 

формату А4, надрукований з використанням комп'ютерів та шрифтів текстового 

редактора Microsoft Word розміру 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом 

та полями по 10-20 мм з усіх боків. 

Назви усіх структурних елементів рецензії наводяться в окремих стрічках 

та виділяються напівжирним шрифтом. 

Зразок рецензії наведено у додатку Н. 

 

 

8. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Порядок захисту кваліфікаційних робіт здійснюється відповідно до Поло-

ження про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в 

Уманському НУС. 

Захист робіт відбувається на відкритому засіданні екзаменаційної комісії 

(ЕК) при обов'язковій присутності голови та членів комісії. Склад ЕК визнача-

ється і затверджується наказом ректора університету в установленому порядку. 

Для забезпечення роботи державної екзаменаційної комісії, яка працюватиме на 

кафедрі, призначається секретар ЕК. 

На захист можуть бути запрошені спеціалісти, або практичні працівники, 

робота яких пов'язана з тематикою, за якою захищаються кваліфікаційні робо-

ти. 

До захисту, в установлений деканатом термін студент-випускник подає се-

кретареві ЕК наступні матеріали. 

обов’язкові: 

- завершену, надруковану і підшиту роботу з усіма підписами (автора, нау-

кового керівника та завідувача випускової кафедри); 

- відгук наукового керівника; 

- рецензію, підписану затвердженим наказом по університету рецензентом; 

- довідку про результати перевірки кваліфікаційної роботи на плагіат; 

додаткові (за рішенням керівника роботи та за погодженням із завідува-

чем випускової кафедри): 

- відгук з підприємства на кваліфікаційну роботу (у разі наявності відпові-

дного листа); 

- рецензії на роботу, підписані провідними фахівцями підприємства – бази 

дослідження, передових підприємств регіону, профільних кафедр інших ВНЗ 

тощо (за наявності). 



Перед початком засідання деканат подає до ЕК: 

- наказ (витяг з наказу) по університету про затвердження складу ЕК зі 

спеціальності та графік проведення підсумкової атестації здобувачів вищої 

освіти (розклад роботи комісії); 

- наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт зі списками студентів 

за навчальними групами, допущених до захисту; 

- подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту роботи; 

- зведену відомість (студентську картку), затверджену деканом факультету 

або його заступником, про виконання студентами, які захищають роботи усіх 

вимог навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, 

курсових робіт, практик; 

- залікові книжки студентів, допущених до захисту кваліфікаційних робіт; 

- рекомендацію випускової кафедри (витяг з протоколу засідання кафедри 

про попередній розгляд роботи). 

У ЕК можуть бути подані також інші матеріали, які характеризують науко-

ву чи практичну цінність проведеного дослідження (документи, що підтвер-

джують практичне застосування результатів дослідження, наукові статті за те-

мою роботи, макети, моделі тощо). 

Процедура захисту кваліфікаційної роботи передбачає: 

- інформацію секретаря ЕК про студента і подані документи до захисту; 

- виступ студента (до 10 хвилин); 

- відповіді студента на запитання по суті захисту (запитання можуть стави-

тись усіма присутніми на захисті); 

- виступ керівника або оголошення відгуку; 

- виступ рецензента або оголошення його рецензії; 

- відповіді студента на зауваження рецензента; 

- обговорення роботи та захисту її студентом (в обговоренні можуть прий-

мати участь усі присутні на захисті); 

- заключне слово студента; 

- прийняття рішення. 

Рішення ЕК приймається після захисту усіх робіт, які планувались на цей 

день. ЕК на закритому засіданні після обговорення результатів захисту кваліфі-

каційних робіт відкритим голосуванням звичайною більшістю членів комісії, 

які брали участь у засіданні, приймають рішення про:  

- оцінку захисту роботи кожного студента (результати захисту визначають-

ся оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»);  

- присвоєння студентам-випускникам відповідного кваліфікаційного рівня, 

та видачу їм документів про освіту.  

При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. 

Студент, який при захисті роботи отримав незадовільну оцінку, підлягає 

відрахуванню як такий, що закінчив теоретичний курс навчання за відповідною 

програмою підготовки і не захистив кваліфікаційну роботу з видачею при цьо-

му йому академічної довідки встановленого зразка.  
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Додаток А 

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

для студентів освітнього ступеня «бакалавр»  

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»  

 

1. Системи обробки інформації та управління підприємствами та організа-

ціями; 

2. Автоматизовані системи управління … ; 

3. Інформаційні системи управління фінансовою, виробничою, господар-

ською діяльністю підприємств різних форм власності виробничо-економічного, 

соціального характеру та державних установ; 

4. Автоматизовані системи управління документообігом підприємства 

(установи), засоби ведення електронних архівів, реєстрів та ін.; 

5. Автоматизовані інформаційно-довідкові системи та системи пошуку ін-

формації (пошукові системи), автоматизовані системи підтримки галузевих 

класифікаторів, нормативної та нормативно-довідкової інформації; 

6. Інформаційно-управляючі системи у навчанні, автоматизовані системи 

тестування знань, системи дистанційного навчання; 

7. Інтелектуальні інформаційні технології, експертні системи; 

8. Системи підтримки прийняття рішень в управлінні підприємством; 

9. Комплексні рішення з інтеграції різнорівневих автоматизованих систем, 

що впроваджені на підприємстві(ах) або різноспрямованих функціональних 

компонентів (підсистем); 

10. Інформаційні телекомунікаційні технології, web-розробка; 

11. Автоматизовані системи інформаційної безпеки; 

12. Геоінформаційні системи для збору, збереження, обробки, доступу, ві-

дображення та розповсюдження просторово-координатних даних; 

13. Автоматизовані системи збору та обробки інформації, що надходить 

від вимірювальних технічних засобів (системи моніторингу); 

14. Автоматизовані системи управління технічними пристроями, складни-

ми технічними установками для випуску промислової продукції, технологічних 

ліній підприємств, автоматизовані системи управління технологічними проце-

сами; 

15. Автоматизовані системи управління процесом колективної розробки 

програмного забезпечення, ведення супровідної та створення проектної доку-

ментації, розробка CASE-засобів; 

16. Інструментальні та прикладні засоби комп’ютерної графіки і геометри-

чного моделювання, геоінформаційні системи і технології; 

17. Комп’ютерні технології і системи підтримки прийняття рішень в нау-

кових дослідженнях, проектуванні і управлінні; 

18. Математичне, програмне, інформаційне і лінгвістичне забезпечення 

обчислювальних систем і автоматизованих систем проектування. 

19. Розробка інформаційної підсистеми (моніторингу, контролю, плану-

вання, управління, обстеження, оцінки, проектування, розрахунку, обліку, то-

що).  



20. Розробка модулю (взаємодії з клієнтами, обробки, планування, тощо). 

Модуль є частиною системи і не може функціонувати окремо.  

21. Розробка автоматизованого робочого місця …  

22. Розробка веб-сайту або його модулю. Обов’язковою є програмна час-

тина, просте налагодження системи управління сайтом є недостатнім. 

  



Додаток Б 

Зразок листа-замовлення від підприємства (установи, організації) на вико-

нання кваліфікаційної роботи 

(бажано оформити на бланку підприємства)  

 
 

Завідуючому кафедрою__________________ 
                                                      (назва кафедри) 

Уманського НУС 

к.т.н., доценту________________________ 
                                                (П.І.Б.) 

 

 

 

ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ  

НА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

зі спеціальності ___________________________ 
                                           (шифр і назва спеціальності) 

 

 

 

___________________________________________________ в особі керівника  
                   (повна назва підприємства, установи, організації) 

_______________________________________________ просить Вас доручити  
                                     (П.І.Б. керівника підприємства) 

студенту Уманського НУС _____________________________, що навчається  
                                                                                                           (П.І.Б.) 

за спеціальністю ________________________________________ виконувати  

 

кваліфікаційну роботу на тему________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________ у зв’язку з її актуальністю для підприємства. 

 

 

Зобов’язуємось забезпечить студента необхідною інформацією щодо дія-

льності підприємства в межах теми дослідження. 

 

 
 

Керівник підприємства 

(установи організації)      ____________________________________ 
                                                                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

МП 

 



Додаток В 

Зразок акту про впровадження результатів наукових досліджень  

у діяльність підприємства  
(бажано оформити на бланку підприємства)  

 
                
 № _____ від ________________  Голові екзаменаційної комісії з підсумкової атеста-

ції студентів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціа-

льності ______________________________ 
                             (шифр і назва спеціальності) 

 

 
 

АКТ  

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Цим актом підтверджується, що результати кваліфікаційної роботи на тему 
              
                      (найменування теми, затвердженої наказом №______ від «___»_____________200__р.) 

яку виконано             
              (П.І.Б. студента-випускника) 

 

на кафедрі              
        (назва кафедри) 

 

за спеціальністю             
                                                                            (шифр і назва спеціальності) 

 

впроваджені у практичну діяльність         
                                                                                (найменування підприємства, де здійснювалось впровадження) 

              

 

 

 1. Вид впроваджених результатів 
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Структура та обсяг роботи. Пояснювальна записка дипломного проекту складається з 

п’яти розділів, містить 88 сторінок, 24 рисунків, 29 таблиць, 2 додатків, 10 джерел. 

Дипломний проект присвячений розробці комплексу задач з підтримки діяльності охо-

ронної організації. Основними цілями розробки комплексу задач є: полегшення роботи спів-

робітників охоронної організації; прискорення процесу укладання договору та ведення 

об’єктів охоронної організації; мінімізація людського фактору; підвищення безпеки даних 

охоронної організації. Задачі розробки: ведення та облік об’єктів, які знаходяться під охоро-

ною; ведення користувачів; складання формулярів; складання кошторисів; формування опе-

ративної картки; формування документів; збереження документів на FTP-сервері; відслідко-

вування роботи менеджерів з об’єктами; створення робочих записок; формування статистики 

по договорах. 

У розділі загальні положення детально описано предметне середовище, наведено наявні 

аналоги системи та описано постановку задачі. У розділі інформаційного забезпечення опи-

сані вхідні, вихідні дані та наведений опис таблиць бази даних. 

Розділ математичного забезпечення присвячений аналізу залежності кількості розірва-

них договорі від причин їх розірвання. 

У розділі програмного та технічного забезпечення наведений детальний опис засобів 

програмного забезпечення, які були використані в процесі розробки, наведено опис класів 

системи та архітектуру програмного забезпечення. 

 

Аннотація 

У роботі досліджений комплекс задач, які вирішуються будь-якою організацією в охо-

ронному бізнесі. Розроблений програмний комплекс для забезпечення управління та юриди-

чної підтримки охоронної діяльності організації. 

Ключові слова: програмне забезпечення, охоронна діяльність, інформаційна технологія, 

база даних, СКБД. 

 

The summary 

The complex of problems that are solved by any organization in the security business is inves-

tigated in the work. A software package has been developed to provide management and legal sup-

port to the security activities of the organization. 

Key words: software, security activities, information technology, database, DBMS 
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Число 

степенів 

свободи, 

к 

Рівень значимості α (двостороння критична область) 

0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6,31 12,70 31,82 63,7 318,30 637,0 

2 2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,60 

3 2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,90 

4 2,13 2,78 3,75 4,60 7,17 8,61 

 

Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 

21 1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82 

22 1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79 

23 1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77 

24 1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74 

 

 

 

 

 
Рис. 1.6. Характеристики джерел освітлення [41] 
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на кваліфікаційну роботу студента факультету економіки і підприємництва 

Уманського НУС (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітній рівень 

«бакалавр») Іваненка Миколи Петровича на тему: «Комплекс задач з підт-

римки діяльності охоронної організації» 

 

Охоронна діяльність є одним з важливих чинників забезпечення бізнес-

діяльності в умовах ринкової економіки. В той же час, проблемам автоматизації 

управління організаціями, що займаються охороною матеріальних та інтелектуальних 

активів бізнесових структур, приділяється недостатньо уваги. Тому тему роботи мож-

на вважати актуальною і перспективною. 

За період написання роботи дипломник належним чином опрацював теоретичні 

аспекти та проблематику теми дослідження, а також вивчив стан автоматизації систем 

управління охоронних організацій та проблеми, які мають місце у їх роботі. Це дало 

можливість розробити автору всі основні компоненти системи управління охоронної 

організації на основі реляційної бази даних. Зокрема, заслуговують на увагу пропози-

ції автора щодо застосування на підприємстві системи автоматизації підготовки і від-

слідковування процесу виконання договорів та планування використання трудових 

ресурсів. 

Результати проведеної під час виконання проекту роботи викладено на 68 сторі-

нках основного тексту, подано в 22 таблицях, 19 рисунках та 3 додатках. Для обґрун-

тування теоретичних та практичних аспектів теми автором опрацьовано 55 літератур-

них джерел. 

В процесі досліджень, пов’язаних з виконанням кваліфікаційної роботи та роз-

робки відповідного проекту, автором опубліковано 2 наукові статті, у тому числі 1 – у 

виданні, що входить до переліку фахових, а також 1 тези доповіді на науково-

практичній конференції. 

Під час підготовки роботи дипломник продемонстрував відповідальне ставлення 

до виконання всіх етапів дипломного проектування, акуратність в роботі з даними, 

креативний підхід до вирішення проблем проектування. Зміст кваліфікаційної роботи 

та отримані результати свідчать про те, що її автор володіє основними прийомами 

розробки інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, здатен 

робити самостійні висновки, розробляти обґрунтовані рекомендації. 

Вважаю, що кваліфікаційна робота відповідає всім вимогам, що пред’являються 

до досліджень такого рівня, може бути позитивно оціненою і рекомендованою до за-

хисту перед ЕК, а її автор – Іваненко М. П. – заслуговує на присвоєння кваліфікації 

бакалавра з комп’ютерних наук. 

 

Науковий керівник, к.т.н.,  

доцент кафедри інформаційних технологій  

Уманського НУС        О.С. Сольський 
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на кваліфікаційну роботу студента факультету економіки і підприємництва  

Уманського НУС (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітній рівень «бакалавр») Іва-

ненка Миколи Петровича  

на тему:  

«Комплекс задач з підтримки діяльності охоронної організації» 

 

Актуальність теми. 

Останнім часом в нашій країні виник і успішно розвивається порівняно новий вид біз-

несу, пов'язаний з охоронною діяльністю. В умовах нестабільної криміногенної ситуації та 

досить частих спроб рейдерства такий вид діяльності має перспективу. Як і всякий інший 

вид ділової активності, охоронний бізнес потребує ефективного управління. Значну роль в 

цьому посідає застосування сучасних інформаційних технологій. З огляду на це, тему квалі-

фікаційної роботи вважаю актуальною й такою, що має важливе практичне значення. 

 

Характеристика роботи. 

Рецензована кваліфікаційна робота складається із вступу, п'яти розділів, висновків, спи-

ску використаних джерел, та трьох додатків. Основний текст роботи викладено на 68 сторін-

ках основного тексту. Робота містить 22 таблиць, 19 рисунків, 3 додатків. Для висвітлення 

теоретичних положень теми автором опрацьовано 55 літературних джерел. 

Автором проведений весь комплекс робіт з вивчення системи управління охоронної ор-

ганізації, спроектована і побудована база даних в середовищі СКБД MS SQL Server. Автор 

розробив також програмний комплекс у вигляді веб-застосунку на мові C# з використанням 

Entity Framework та ASP.NET Core MVC. 

Розроблений проект протестований і задокументований з дотриманням міжнародних 

вимог – Єдиної системи програмної документації. 

З цього можна зробити висновок про те, що автор у достатній мірі володіє інструмента-

льними засобами для самостійної розробки проектів автоматизації систем управління і здат-

ний робити правильні висновки з проведених досліджень. 

 

Зауваження щодо змісту та оформлення роботи. 

Поряд з позитивними сторонами, в роботі має місце ряд недоліків та дискусійних мо-

ментів: 

У тексті роботи є окремі помилки і неточності (с. 17, 39, 43). 

Неправильно оформлені пояснення на рисунках 2.6 та 3.4. 

Пропозиції в роботі мають бути більш деталізовані і роз'яснені, щоб бути повністю зро-

зумілими кінцевому користувачу розробленої системи управління. 

 

Загальний висновок. 

В цілому можна зробити висновок, що кваліфікаційна робота бакалавра за своїм зміс-

том відповідає основним вимогам, що пред’являються до досліджень такого рівня, може бу-

ти допущена до захисту перед ЕК і заслуговує оцінки «добре», а її автор – Іваненко М.П. – 

присвоєння кваліфікації бакалавра з комп’ютерних наук. 

 

Рецензент, к.фіз-мат.н.,  

доцент кафедри математики і фізики  

Уманського НУС         Л. Є. Ковальов  
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