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ВСТУП 

 

Кваліфікаційна робота є самостійним дослідженням здобувача другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, яка має практико-орієнтований та 

науково-дослідницький характер.  

Кваліфікаційна робота підтверджує рівень теоретичної, 

загальнонаукової та професійної підготовки здобувача, його вміння 

застосовувати одержані знання під час вирішення професійно-орієнтованих 

завдань і здатність до самостійної науково-дослідної діяльності.  

Кваліфікаційну роботу необхідно виконувати на матеріалах діяльності 

органів публічної влади та місцевого самоврядування, громадських 

організацій.  

У кваліфікаційній роботі надається характеристика актуальної 

організаційно-управлінської або соціально-економічної, суспільно-політичної 

проблеми на підставі проведеного аналізу та на прикладі функціонування 

конкретної організації / установи, на підставі чого обґрунтовуються можливі 

варіанти її практичного вирішення. 

У кваліфікаційній роботі необхідно продемонструвати:  

- уміння узагальнювати та аналізувати наукові джерела і фактичні, 

зокрема, аналітичні матеріали та статистичні дані;  

- уміння працювати з нормативно-правовими актами; 

- здатність використовувати сучасні методи дослідження та сучасні 

інформаційні технології;  

- здатність до запровадження інновацій у процесі виконання своїх 

професійних (функціональних) обов’язків.  

Кваліфікаційна робота повинна мати цілісний та завершений характер, 

відповідати сучасним науковим підходам, бути логічною у відображенні 

результатів дослідження, а її тема –  актуальною. Результати дослідження та 

висновки повинні бути обґрунтованими, об’єктивними та корисними для 

подальших наукових досліджень та практичної діяльності. 
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РОЗДІЛ 1  

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Процедура підготовки кваліфікаційної робот охоплює:  

- формування та погодження орієнтовної тематики кваліфікаційних 

досліджень на навчальний рік;  

- обрання здобувачами теми кваліфікаційного дослідження;  

- затвердження тем кваліфікаційних робіт та призначення наукових 

керівників;  

- розробка та затвердження завдань кваліфікаційних  робіт;  

- виконання кваліфікаційних робіт;  

- оформлення кваліфікаційних робіт відповідно до встановлених вимог;  

- перевірка кваліфікаційних робіт на текстові збіги програмою 

UNICHEK, отримання звіту; 

- отримання відгуку наукового керівника і рецензії на кваліфікаційну 

роботу;  

- підготовка презентаційних матеріалів за результатами виконання 

кваліфікаційної роботи; 

- подання кваліфікаційної роботи до захисту;  

- захист кваліфікаційної роботи.  

 

1.1. Вибір та затвердження теми кваліфікаційної роботи  

Тему кваліфікаційної роботи здобувач обирає самостійно, в межах 

орієнтовної тематики кваліфікаційних досліджень, що запропоновані 

кафедрою, та керуючись власними навчальними, науковими, професійними 

інтересами, фаховими компетентностями та потребами органів державної 

влади, місцевого самоврядування, інших суб’єктів публічного управління.  

Формулювання теми кваліфікаційної роботи має бути стислим та 

вказувати на головний результат дослідження.  

За однією темою може захищатися лише одна кваліфікаційна робота.  

Теми кваліфікаційних робіт та наукові керівники затверджуються 

наказом ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за поданням 

кафедри.  

 

1.2. Наукове керівництво кваліфікаційною роботою  

Керівництво кваліфікаційними роботами здійснюється з метою надання 

необхідних консультацій керівниками, контролю термінів виконання та якості 

дослідження.  

Наукове керівництво більш ніж п’ятьма кваліфікаційними роботами не 

допускається.  

Основними завданнями наукового керівника є:  

- пояснення основних вимог до кваліфікаційної роботи;  

- розробка разом із здобувачем завдання на кваліфікаційну роботу;  
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- надання консультацій з питань, що виникають під час проведення 

дослідження;  

- допомога у підготовці наукових публікацій за результатами 

дослідження та їх рецензування;  

- перевірка кваліфікаційної роботи на відповідність установленим 

вимогам;  

- підготовка відгуку на кваліфікаційну роботу. 

  

1.3. Контроль за підготовкою кваліфікаційної роботи 

Підготовка кваліфікаційної роботи – починаючи від творчого задуму до 

остаточного оформлення – здійснюється здобувачем самостійно, але під 

контролем наукового керівника і випускової кафедри. У процесі підготовки 

роботи здобувач знаходиться в постійному контакті з науковим керівником, 

який надає консультації, а також контролює процес підготовки роботи, 

починаючи зі збору і накопичення фактичного матеріалу за темою роботи та 

опанування наукової, аналітичної та статистичної інформації. 

Терміни виконання окремих етапів кваліфікаційної роботи 

визначаються науковим керівником та відображені у завданні кваліфікаційної 

роботи. У визначені кафедрою терміни здобувач зобов'язаний подавати роботу 

науковому керівникові на першу перевірку як частинами, так і перший варіант 

тексту роботи загалом. Відповідно календарного плану виконання 

кваліфікаційної роботи, здобувач проходить попередній захист, доповідає на 

засіданні випускової кафедри про стан підготовки дослідження, де 

обговорюються його результати і визначається ступінь готовності. Керівник і 

кафедра визначають основні напрями доопрацювання кваліфікаційної роботи, 

що фіксується у протоколі засідання кафедри. 

Після усунення зауважень, здобувач завершує написання остаточного 

варіанту тексту, проходить перевірку на плагіат, забезпечує оформлення та 

переплетення роботи в твердій обкладинці (палітурці). Зовнішнє рецензування 

роботи організовує випускова кафедра за участю здобувача та наукового 

керівника. 

Після одержання зовнішньої рецензії здобувач у терміни, встановлені 

календарним планом, подає роботу науковому керівникові на рецензування і 

підпис. У випадку недодержання здобувачем термінів, встановлених 

кафедрою щодо виконання кваліфікаційних робіт, завідувач кафедри, на 

підставі доповідної записки наукового керівника, має право звернутися до 

директора ННІМП з поданням про відрахування здобувача за невиконання 

навчального плану. 

Науковий керівник готує письмовий відгук з оцінкою кваліфікаційної 

роботи та характеристикою діяльності здобувача під час її підготовки. 

Кваліфікаційна робота, підписана автором і науковим керівником, разом з 

відгуком наукового керівника та зовнішньою рецензією подається на 

випускову кафедру. Граничний термін подачі оформленої та переплетеної 

роботи встановлюється випусковою кафедрою, але не пізніше, ніж за тиждень 
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до початку атестації. 

Якщо кваліфікаційна робота відповідає встановленим вимогам, 

завідувач випускової кафедри допускає роботу до захисту, підписуючи її на 

титульному аркуші. Якщо робота має недоліки, що унеможливлюють її захист, 

це питання розглядається на засіданні кафедри, зазвичай у присутності 

здобувача та наукового керівника. Загальними підставами для недопущення 

здобувача до захисту кваліфікаційної роботи є: 

- систематичне відхилення від встановлених кафедрою термінів 

виконання кваліфікаційних робіт; 

- невідповідність роботи вимогам, встановленим цими методичними 

рекомендаціями; 

- відсутність у роботі самостійних доробок та рекомендацій;  

- наявність плагіату. 

Здобувач та науковий керівник несуть персональну відповідальність за 

недотримання академічної доброчесності при підготовці кваліфікаційної 

роботи. Перевірка кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату 

проводиться з використанням програми UNICHEK.  
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РОЗДІЛ 2  

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Кваліфікаційну роботу виконують державною мовою, науковим стилем. 

Науковий стиль передбачає: формально-логічний спосіб викладення 

матеріалу, наявність міркувань, що сприяють доказу істини, обґрунтуванню 

основних висновків дослідження; смислову завершеність, цілісність та 

зв’язність думок; цілеспрямованість, відсутність емоційного забарвлення 

наукового тексту; використання спеціальної термінології, з посиланням на 

авторитетні джерела (підручники, довідкові та нормативні видання тощо); 

виклад від третьої особи або від першої особи множини, віддання переваги 

безіменній формі подачі інформації.  

 

2.1. Структура кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота повинна містити:  

- титульний лист (з підписами здобувача, наукового керівника, візою 

завідувача кафедри «До захисту») (Додаток А);  

- завдання на кваліфікаційну роботу (Додаток Б); 

- анотація та ключові слова українською й англійською мовами 

(Додаток В);  

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

потреби); 

- зміст (Додаток Г);  

- вступ;  

- основну частину (розділи роботи з висновками до кожного з них);  

- висновки;  

- список використаної літератури;  

- додатки (за потреби).  

Кожний із розділів основної частини, а також кожний додаток 

починають із нової сторінки.  

Кваліфікаційну роботу виконують відповідно до завдання, розробленого 

за встановленою формою (Додаток Б). У завданні зазначають: тему 

кваліфікаційної роботи та наукового керівника; строк подання кваліфікаційної 

роботи для попереднього розгляду; вихідні дані до кваліфікаційної роботи 

(об’єкт, предмет, мета, завдання); назви і строки виконання окремих етапів 

кваліфікаційної роботи (календарний план). Завдання розробляється спільно 

науковим керівником та здобувачем, затверджується на засіданні кафедри. 

Зміст (Додаток Г) подають на початку роботи після титульного листа, 

завдання та анотацій. Він містить назви й номери початкових сторінок 

переліку умовних позначень (за потреби), вступу, усіх розділів, підрозділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, 

додатків.  
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2.2. Вступ 

Вступ має містити такі складові: 

Актуальність теми дослідження (не більше однієї сторінки) – стислий 

опис досліджуваної проблеми та її значущості для розвитку держави та 

публічного управління, обґрунтування необхідності проведення дослідження, 

зокрема, із зазначенням відповідних програм розвитку, стратегій, планів тощо.  

Після розкриття практичного аспекту проблеми необхідно навести 

перелік авторів, праці яких використані у дослідженні, та окреслити 

недосліджений сегмент проблеми.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – це кінцевий 

результат, який необхідно досягти шляхом виконання поставлених 

взаємопов’язаних завдань. Метою дослідження може бути, наприклад, 

обґрунтування підходів, моделей, інструментів щодо вирішення актуальної 

проблеми, розроблення практичних рекомендацій суб’єктам публічного 

управління та адміністрування.  

Завдання слід формулювати з використанням таких слів: 

«обґрунтувати», «встановити», «виявити», «розкрити», «розробити», 

«здійснити», «удосконалити», «узагальнити», «охарактеризувати», 

«визначити», «сформулювати», «запропонувати» тощо.  

Об’єкт дослідження – процес чи явище, що породжує проблемну 

ситуацію, обрану для дослідження.  

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта й визначає тему 

кваліфікаційної роботи.  

Методи дослідження – специфічні процедури, що складаються з певних 

дій або операцій, за допомогою яких здобувається й обґрунтовується нове 

знання. Це можуть бути порівняння, систематизація, екстраполяція, 

статистичний аналіз, моделювання, прогнозування тощо. Перераховувати їх 

необхідно не відірвано від змісту роботи, а коротко визначаючи, що саме 

досліджувалося із застосуванням того чи іншого методу.  

Інформаційна база. Зазначаються всі типи використаних джерел 

(друкованих, законодавчих, цифрових, статистичних тощо) при написанні 

кваліфікаційної роботи 

Практичне значення отриманих результатів. Подаються відомості 

про наявне чи рекомендоване практичне застосування одержаних результатів 

із зазначенням назв організацій, в яких було використано авторські підходи, та 

реквізитів відповідних документів.  

Апробація результатів роботи. Зазначається, на яких конференціях, 

симпозіумах, семінарах, нарадах тощо оприлюднено результати дослідження.  

Публікації. Зазначають, у скількох статтях, тезах доповідей на науково-

практичних конференціях опубліковані результати роботи. 

 

2.3. Основна частина 

Основна частина кваліфікаційної роботи складається з розділів та 

підрозділів.  
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У першому розділі визначаються основні теоретичні і методологічні 

положення, огляд джерел за темою дослідження, дискусійні та невирішені 

аспекти теми, нормативно-правове забезпечення відповідної сфери 

управлінської діяльності. В розділі повинно міститися теоретичне 

обґрунтування, сутність, значення, класифікаційні характеристики, історію та 

сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи. Теоретичне 

обґрунтування має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Слід 

завершити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення 

досліджень у цій сфері.  

У другому розділі подається аналіз та оцінка сучасної практики 

управлінської діяльності стосовно визначеного об’єкта дослідження, 

зарубіжний досвід розв’язання проблеми.  

У третьому розділі визначаються основні шляхи (напрями) 

вдосконалення діяльності у сфері публічного управління відповідно до 

напряму дослідження з розгорнутим обґрунтуванням. Особливість і зміст 

запропонованих заходів мають базуватися на аналізі, проведеному в 

аналітичній частині роботи. Пропозиції здобувача щодо науково-практичного 

вирішення досліджуваного питання повинні відповідати критеріям 

оптимальності, цільової ефективності та практичної здійсненності. 

Кожний розділ кваліфікаційної роботи завершується висновками із 

стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, 

що дає можливість уникнення надмірної деталізації загальних висновків.  

 

2.4. Висновки 

Висновки – це логічний підсумок проведеного дослідження, його 

головний результат, сформульований на основі основного тексту 

кваліфікаційної роботи, що містить новизну.  

Висновки поділяють на пункти, що мають відповідати завданням, 

зазначеним у вступі кваліфікаційної роботи. Рекомендується починати кожний 

пункт дієсловом доконаного виду, що відповідає наведеному в поставленому 

завданні (наприклад «розроблено», «встановлено», «визначено», «виявлено», 

«обґрунтовано»).  

 

2.5. Список використаної літератури 

Список використаної літератури – елемент бібліографічного апарату, що 

містить бібліографічні описи використаних джерел. Бібліографічні описи 

рекомендується розташовувати в порядку появи посилань на них у тексті або 

за алфавітом. Не дозволяється включати до списку ті джерела, на які відсутні 

посилання в тексті кваліфікаційної роботи.  

Кількість джерел повинна складати не менш ніж 70 найменувань, з яких 

не менше 30% опублікованих за останні п’ять років.  
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2.6. Додатки 

За потреби, до додатків включають допоміжний матеріал, зокрема: 

ілюстрації, таблиці обсягом понад одну сторінку; довідки та акти 

впровадження результатів кваліфікаційного дослідження; інструкції й 

методики; алгоритми і комп’ютерні програми; анкети й результати 

соціологічних опитувань тощо. 
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РОЗДІЛ 3  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

3.1. Загальні вимоги 

Обсяг основного тексту кваліфікаційної  роботи (без титульної сторінки, 

бібліографічного опису, змісту, переліку умовних скорочень, списку 

використаної літератури і додатків) має становити 70–90 сторінок.  

Оформлення кваліфікаційної роботи передбачає використання:  

- аркушів білого паперу формату А4 (210×297 мм);  

- текстового редактора MS Word 2003 і вище;  

- берегів: зверху і знизу – 2 см; ліворуч – 3,0; праворуч – 1,5 см;  

- для основного тексту роботи – прямого шрифту Times New Roman із 

кеглем 14 pt,  

- міжрядковий інтервал – 1,5 із абзацним відступом 1,25 см і 

вирівнюванням за шириною;  

- для назв розділів роботи, структурних елементів ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, 

а також ДОДАТКІВ – напівжирного шрифту Times New Roman із кеглем 14 pt, 

усі великі, міжрядковий інтервал – 1 без абзацного відступу, з нової сторінки 

й вирівнюванням за центром;  

- для назв підрозділів роботи – напівжирного шрифту Times New Roman 

із кеглем 14 pt, міжрядковий інтервал – 1 із абзацним відступом 1,25 см і 

вирівнюванням за шириною;  

- наскрізної нумерації сторінок у правому верхньому куті арабськими 

цифрами, включаючи до неї титульний аркуш (номер на якому не ставиться), 

зміст, а також ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках.  

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка 

підрозділу не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, 

їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна 

дорівнювати трьом інтервалам. Кожну структурну частину кваліфікаційної 

роботи треба починати з нової сторінки. 

 

3.2. Оформлення окремих елементів кваліфікаційної роботи 

Таблиці, ілюстрації (рисунки, фотографії, креслення, схеми, графіки, 

карти тощо), формули розміщують у кваліфікаційній роботі безпосередньо 

після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.  

Таблиці, формули та ілюстрації нумерують арабськими цифрами. Номер 

складається з номера розділу й порядкового номера таблиці (формули, 

рисунка) в ньому, відокремлених крапками. Номер і назву ілюстрації 

розміщують під ілюстрацією з вирівнюванням за шириною. Ілюстрацію 

позначають словом «Рис.». 
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Ілюстрації додатків нумерують окремо. Номер складається з позначення 

додатка та порядкового номера рисунка в додатку, відокремлених крапкою. 

Наприклад, «Рис. В.1. ________», тобто перший рисунок додатка В.  

Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім 

першої великої) та розміщують над таблицею з вирівнюванням по центру. 

Назва таблиці має були стислою і відображати зміст таблиці. 

Таблицю можна поділяти на частини, розміщуючи частини одна під 

одною, або поруч, або переносити частину таблиці на наступну сторінку, 

повторюючи в кожній частині назви її стовбців та рядків і зазначаючи над 

ними з абзацного відступу «Продовження табл. ____».  

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, підзаголовки – з 

малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що 

мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і 

підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф 

зазначають в однині.  

Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка 

складається з позначення додатка та порядкового номера таблиці в додатку, 

відокремлених крапкою. Наприклад, «Таблиця В.1», тобто перша таблиця 

додатка В.  

Формули вирівнюють за центром. Номер формули зазначають на рівні 

формули у дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення 

значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, 

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

Пояснення кожного символу чи числового коефіцієнта подають з нового 

рядка. Перший рядок пояснення починають без абзацного відступу словом 

«де» без двокрапки. 

Формули, що йдуть одна за одною і не розділені текстом, 

відокремлюють комами. У додатках номер формули складається з великої 

літери, що позначає додаток, і порядкового номера формули у цьому додатку, 

відокремлених крапкою, наприклад (А.3).  

 

3.3. Посилання на джерела й цитування 

Посилання на використані джерела або їхні сторінки роблять у 

квадратних дужках, наприклад: «у працях [1–5]». Номер посилання має 

відповідати його бібліографічному опису у списку використаної літератури.  

Якщо необхідно навести цитату, її текст беруть у лапки й наводять у тій 

формі, в якій її подано у використаному джерелі. При цьому пропуск слів, 

речень, абзаців позначають трьома крапками.  

Обов’язкового посилання на джерело потребує також викладення думок 

інших авторів своїми словами.  

При посиланні на частини кваліфікаційної роботи, рисунки, таблиці і 

формули зазначають їх номери, наприклад: «у розділі 3», «на рис. 1.2», «у табл. 

3.2», «за формулою (2.2)», «у додатку Б».  
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У разі повторного посилання на таблиці чи ілюстрації використовують 

скорочене слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.2».  

 

3.4. Оформлення списку використаної літератури  

Список використаної літератури (Додаток Д) подають відповідно до 

вимог чинних стандартів бібліотечної та видавничої справи з урахуванням 

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання».  

Зразки оформлення бібліографічних посилань наведено у Додатку Д. 

 

3.5. Вимоги до оформлення додатків  

Додатки розміщують після списку використаної літератури і 

розташовують у порядку появи посилань на них в основному тексті 

кваліфікаційної роботи. Додатки позначають великими літерами української 

абетки (за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, Щ, Ч, Ь), які проставляють після слова 

«Додаток». Назву додатка друкують із нового рядка, виокремлюючи його 

клавішами Shift+Enter. Після номера та назви крапку не ставлять. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

4.1. Супровідна документація до кваліфікаційної роботи 

Окремими документами до кваліфікаційної роботи додаються: 

- відгук наукового керівника; 

- зовнішня рецензія; 

- декларація про академічну доброчесність (Додаток Д); 

- звіт з перевірки тексту кваліфікаційної роботи за допомогою програми 

UNICHEK. 

 

Відгук наукового керівника 

Відгук на кваліфікаційну роботу готує науковий керівник. Відгук має 

містити: визначення актуальності теми кваліфікаційної роботи; оцінку 

відповідності змісту кваліфікаційної роботи її темі й плану; оцінку наукової та 

практичної значущості роботи та її відповідності встановленим вимогам; 

оцінку ділових якостей здобувача, виявлених під час виконання 

кваліфікаційної роботи; загальну оцінку роботи (за національною шкалою) та 

висновок про можливість її допуску до захисту перед екзаменаційною 

комісією; посаду, науковий ступінь, учене звання наукового керівника, його 

підпис і дату.  

Обсяг відгуку не має перевищувати двох сторінок.  

 

Рецензія на кваліфікаційну роботу 

Кожна завершена кваліфікаційна робота підлягає зовнішньому 

рецензуванню. До рецензування залучають провідних фахівців у сфері 

публічного управління та адміністрування, які мають, як правило, науковий 

ступінь; наукових і науково-педагогічних працівників науково-дослідних 

установ і закладів вищої освіти, а також державних службовців. Коло наукових 

і фахових інтересів рецензента має відповідати тематиці кваліфікаційної 

роботи.  

Рецензія має містити: характеристику актуальності теми, новизни й 

практичної значущості, її відповідності змісту, меті й завданням дослідження; 

висновок про позитивні сторони й недоліки кваліфікаційної роботи (глибина 

розкриття проблеми; використання сучасних методів дослідження; повнота 

вивчення літературних і нормативно-правових джерел, зарубіжного досвіду 

тощо); зауваження до змісту, оформлення, стилю роботи; оцінку роботи (за 

національною шкалою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно) і висновок 

про можливість її допуску до захисту; посаду, науковий ступінь, учене звання 

рецензента, його підпис і дату.  

Обсяг рецензії не має перевищувати двох сторінок. Рецензія має бути 

завірена печаткою організації, де працює рецензент. 
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4.2. Порядок захисту кваліфікаційної роботи 

З метою забезпечення якості кваліфікаційних робіт на засіданні кафедри 

проводиться попередній їх захист. На засідання кафедри здобувач подає: 

завдання на кваліфікаційну роботу; текст роботи, оформлений з дотриманням 

установлених вимог; відгук наукового керівника; рецензію на кваліфікаційну 

роботу; презентаційні матеріали; акти впровадження результатів досліджень, 

копії наукових публікацій (за наявності).  

За результатами обговорення результатів дослідження ухвалюється 

рішення кафедри про рекомендацію кваліфікаційної роботи до захисту.  

Якщо під час обговорення на засіданні кафедри кваліфікаційна робота 

одержує негативну оцінку, здобувачу надається можливість її доопрацювання 

у визначені терміни.  

Витяг із протоколу засідання кафедри із списком здобувачів, допущених 

до захисту кваліфікаційних робіт, подається до наказу про допуск здобувачів 

до атестації.  

Публічний захист кваліфікаційних робіт відбувається на засіданні 

екзаменаційної комісії, затвердженої наказом Ректора по Університету 

відповідно до встановленого порядку.  

Екзаменаційній комісії надаються наступні документи: кваліфікаційна 

робота з висновком завідувача кафедри на титульній сторінці про допуск до 

захисту; письмовий відгук наукового керівника; рецензія на кваліфікаційну 

роботу, декларація про академічну доброчесність, звіт з перевірки тексту 

роботу на плагіат.  

На захист однієї роботи відводиться, як правило, 20-30 хвилин.  

Порядок захисту кваліфікаційної роботи передбачає представлення 

здобувача і поданих документів; доповідь; відповіді на запитання членів 

екзаменаційної комісії та присутніх.  

Доповідь має бути змістовною і стислою (не більше 10 хв.). У доповіді 

мають бути відображені: сутність та актуальність досліджуваної проблеми, 

результати досліджень, висновки та практичні рекомендації. Доповідь має 

супроводжуватися презентацією, виконаною за допомогою програмного 

забезпечення MS PowerPoint.  

Після виступу здобувач має надати аргументовані й стислі відповіді на 

запитання голови і членів екзаменаційної комісії та присутніх на захисті.  

Кваліфікаційні роботи оцінюються на закритому засіданні 

екзаменаційної комісії після процедури публічного захисту всіх запланованих 

для розгляду робіт, після чого оголошуються результати.  

Рішення ухвалюють більшістю голосів. За рівної кількості голосів «за» і 

«проти» голос голови екзаменаційної комісії є вирішальним.  

Здобувач має право подати апеляцію на рішення екзаменаційної комісії 

за результатами захисту кваліфікаційної роботи.  

Здобувачі, які вчасно не захистили кваліфікаційну роботу:  

- з поважної, документально підтвердженої причини – з дозволу ректора 

можуть захистити її під час наступної випускної атестації;  
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- без поважної причини – відраховуються відповідно до встановленого в 

Університеті порядку.  

Якщо захист кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, 

екзаменаційна комісія визначає умови її повторного захисту (доопрацювання 

роботи або підготовка кваліфікаційної роботи за іншою тематикою). 

 

Зберігання та використання кваліфікаційних робіт 

Після захисту кваліфікаційні роботи передаються на збереження до 

бібліотеки Університету. Паперові версії кваліфікаційних робіт зберігаються 

протягом трьох років.  

Електронні версії кваліфікаційних робіт зберігаються постійно в 

репозиторній базі Університету. 

Результати досліджень, виконаних авторами кваліфікаційних робіт, 

можуть використовуватися в освітньому процесі та науковій роботі з 

обов’язковим дотриманням авторського права та засад академічної 

доброчесності.  
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