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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 

програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 

240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста 

визначається закладом вищої освіти.  

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів 

вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 

навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.  

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
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Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, 

як правило, 60 кредитів ЄКТС.  

Перший (бакалаврський) рівень – рівень вищої освіти, що відповідає 

сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає 

здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для 

успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.  

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.  

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка  

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти.  

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

освітньої програми або окремих освітніх компонентів.  

Академічна доброчесність – визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.  

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання та визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, 

що засвідчується відповідним документом про вищу освіту.  

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти.  
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Екзаменаційна комісія – орган, який здійснює атестацію осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра або магістра.  

 

Атестація випускників освітньої програми «Геодезія та землеустрій»  193 

Геодезія та землеустрій, галузі знань 19 - Архітектура та будівництво 

проводиться у формі складання комплексного кваліфікаційного іспиту за 

спеціальністю та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Кваліфікаційна робота бакалавра – самостійне наукове дослідження, що 

відображає результати здобуття теоретичних знань і практичних навичок 

проведення наукових досліджень за професійним спрямуванням. 

Кваліфікаційна робота бакалавра передбачає: 

 систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань  та застосування їх при вирішенні конкретних завдань; 

 передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної 

проблеми у предметній області геодезії та землеустрою. 

 розвиток навичок самостійної роботи.  

Захист кваліфікаційної роботи бакалавра передбачає перевірку таких 

програмних результатів навчання: вільно спілкуватися в усній та письмовій 

формах державною та іноземною мовами з питань професійної діяльності (ПРН-

1); доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, 

власний досвід та аргументацію (ПРН-3); знати та застосовувати у професійній 

діяльності нормативно-правові акти, нормативно-технічні документи, довідкові 

матеріали в сфері  геодезії та землеустрою і суміжних галузей (ПРН-4); 

застосовувати концептуальні знання природничих і соціально-економічних наук 

при виконанні завдань геодезії та землеустрою (ПРН-5); збирати, оцінювати, 

інтерпретувати та використовувати геопросторові дані, метадані щодо об’єктів 

природного і техногенного походження, застосовувати статистичні методи 

їхнього аналізу для розв’язання спеціалізованих задач у сфері геодезії та 

землеустрою (ПРН-9); обирати і застосовувати інструменти, обладнання, 

устаткування та програмне забезпечення, які необхідні для дистанційних, 
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наземних, польових і камеральних досліджень у сфері геодезії та землеустрою 

(ПРН-10); організовувати та виконувати дистанційні, наземні, польові і 

камеральні роботи в сфері геодезії та землеустрою, оформляти результати робіт, 

готувати відповідні звіти (ПРН-11); розробляти документацію із землеустрою, 

кадастрову документацію і документацію з оцінки земель із застосуванням 

комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем та цифрової фотограмметрії, 

наповнювати даними державний земельний, містобудівний та інші кадастри 

(ПРН 12); знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання 

нерухомості і земельного кадастру (ПРН 16). 

До захисту кваліфікаційної роботи бакалавра допускаються студенти, які 

виконали всі вимоги навчального плану та самостійно виконали бакалаврські 

роботи (з відгуком наукового керівника та рецензією, див. Додаток Д та Ж). 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та 

фальсифікації. Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процедурою, 

визначеною системою забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти університету. Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії. 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі професійного 

оволодіння компетентностями, передбаченими спеціальними блоками дисциплін 

(мінімально необхідні критерії: рівень опанування дисциплін блоку спеціалізації 

з оцінками не менше як 75 балів, оцінка за виробничу практику за спеціалізацією 

не менше як 75 балів, отримання за комплексний іспит оцінки не нижче 75 балів; 

а також захист кваліфікаційної роботи з оцінкою не нижче 75 балів) може бути 

присвоєна професійна кваліфікація–3119-стажист-дослідник (у галузі геодезії 

та землеустрою). 
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1. ЕТАПИ НАПИСАННЯ ТА ВИБІР ТЕМИ 

 
Як правило, успішне виконання кваліфікаційної роботи бакалавра 

залежить від правильної організації її підготовки та написання, а також 

дотримання основних вимог, що виносяться до даного типу робіт. Важливим 

моментом успішної організації роботи є вміння правильно розподілити свій час 

та чітко усвідомлювати алгоритм написання кваліфікаційної роботи бакалавра. 

 

Ключовими етапами виконання кваліфікаційної роботи бакалавра є: 

1. Вибір теми та обов’язкове узгодження і затвердження плану з науковим 

керівником. 

2. Опрацювання літературних, інформаційних джерел за темою роботи. 

3. Написання тексту роботи та розробка практичної компоненти. 

4. Оформлення роботи та здача її науковому керівнику для перевірки у 

встановлені терміни; у разі необхідності доопрацювання з врахування 

зауважень наукового керівника. 

5. Підготовка доповіді та презентації роботи. 

6. Процедура захисту роботи. 

 

Тема кваліфікаційної роботи має бути обрана студентом та за поданням 

керівника кваліфікаційної роботи затверджена кафедрою не пізніше, ніж за 6 

місяців до кінцевого терміну її подання. 

 

Науковий керівник пропонує перелік базової рекомендованої літератури, 

надає консультації щодо написання кваліфікаційних робіт бакалавра та здійснює 

перевірку її змісту та оформлення (загальним обсягом 14 годин, що передбачене 

навчальним навантаженням). Тому для успішного написання кваліфікаційної 

роботи важливим аспектом є “тісна співпраця” з науковим керівником. 

 

Вибір теми є першим і досить важливим етапом написання кваліфікаційної 
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роботи бакалавра. Як правило, на заключному курсі студенту дається більше 

самостійності з визначенням теми роботи. Наприклад, це може бути 

продовження тематики дослідження з минулих курсів або можуть бути 

використані матеріали проходження виробничої практики у профільних 

підприємствах структури Держгеокадастру тощо. 

Студент повинен чітко усвідомлювати, що правильне обрання теми – це 

початковий крок до успішного написання кваліфікаційної роботи. При обрані   

теми роботи студенту належить враховувати його обізнаність з обраним 

питанням, усвідомлювати мету (кінцевий результат), а також врахувати, що 

кваліфікаційна робота бакалавра повинна містити самостійне наукове-практичне 

дослідження. 

Для складання попереднього плану кваліфікаційної роботи студенту 

потрібно самостійно здійснити попередній підбір та аналіз літературних джерел 

з обраної тематики. Слід відмітити, що тема кваліфікаційної роботи 

розкривається на основі вивчення основної та додаткової літератури, а не лише 

на базі матеріалів підручників та навчальних посібників. Робота повинна 

виконуватись самостійно, без копіювання тексту підручника. 

Протягом першого місяця 7 навчального семестру (4 курсу навчання) 

студент повинен звернутися до викладача з пропозиціями щодо тематики роботи 

і попереднім планом проведення дослідження. 

Визначившись та погодивши тему з науковим керівником, слід власноруч 

написати заяву. Зразок наведено в додатку А. 

 

Не допускається виконання кваліфікаційної роботи бакалавра без 

попереднього узгодження теми з науковим керівником та затвердженням її на 

засіданні кафедри. 
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2. СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 

Кваліфікаційна робота повинна досліджувати актуальну тему та містити 

самостійний дослідницький характер та відповідати зазначеним вимогам. 

Кваліфікаційна робота повинна містити такі обов’язкові структурні 

елементи, як: титульну сторінку, зміст, реферат, вступ, розділи (кількість 

розділів, наявність підрозділів та пунктів залежить від теми роботи, 

рекомендують 3-4 розділи), висновки, список використаних джерел, додатки (за 

потребою). 

Титульну сторінку кваліфікаційної роботи оформлюють згідно зразка, 

наведеного у додатку Б. 

Зміст має бути на початку кваліфікаційної роботи. Він містить назву 

структурних елементів роботи та відповідну нумерацію сторінок, з яких вони 

починаються, зокрема вступ, розділи, підрозділи (параграфи), висновки, список 

використаної літератури та джерел, додатки. Зразок оформлення змісту подано в 

додатку В. 

Реферат – короткий виклад змісту кваліфікаційної роботи певної теми. У 

ньому вказується обсяг кваліфікаційної роботи, кількість графічних і табличних 

даних, кількість використаних джерел. Дуже стисло подається зміст кожного 

розділу роботи. В кінці обов’язково вказання ключових слів або словосполучень 

– не менше п’яти. Розміщується після змісту кваліфікаційної роботи.  

Вступ доцільно писати у два етапи: попередньо і остаточно. Попередньо 

вступ пишеться на початку дослідження, а остаточно – після того, як написана 

основна частина кваліфікаційної роботи.  

- актуальність теми – це обов’язкова умова необхідності і 

перспективності дослідження в рамках кваліфікаційної роботи (і взагалі 

будь-якої наукової роботи), один з якісних критеріїв її оцінки. Висвітлення 

актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями 

висловити головне – сутність проблеми, з чого і випливає актуальність 

теми. При обґрунтуванні актуальності проблеми зазначають стан її розробки 
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виходячи з якого робиться висновок про необхідність подальшого 

дослідження обраної теми.  

- мета кваліфікаційної роботи – це запланований результат, який 

студент планує досягти в кваліфікаційній роботі. Мета, звичайно, тісно 

переплітається з назвою роботи і повинна чітко вказувати, що саме 

розв’язується в кваліфікаційній роботі. 

- завдання – це ті моменти, які потрібно розв’язати для досягнення 

поставленої мети – вони тотожні змісту курсової роботи. Завдання, як 

правило, розпочинають з таких слів: «вивчити», «описати», «встановити», 

«проаналізувати», «обгрунтувати», «дослідити» тощо); 

- об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжують 

проблемну ситуацію і обрані для вивчення. 

- предмет дослідження – це те, що міститься в межах об’єкту, певна 

його сторона або властивість тощо. Об’єкт і предмет співвідносяться між 

собою як загальне і часткове; 

- методологічна основа – слід заначити методи, які використовувалися 

під час написання роботи. Також потрібно відмітити провідні роботи, що є 

основою теоретико-методологічної основи роботи та достатньо 

розкривають об’єкт дослідження і були використані автором. 

- структура кваліфікаційної роботи – слід зазначити скільки в роботі 

розділів, рисунків, таблиць, використано джерел та на скількох сторінках 

викладена. 

Рекомендований обсяг Вступу до 2 сторінок. 

Основна частина роботи.  

Розділ 1. Як правило, теоретико-методичного (за потреби – 

методологічного) змісту. Даний розділ може розкривати такі аспекти: огляд 

літератури (джерелознавчий аналіз) за темою роботи, теоретико-

методичні/методологічні засади дослідження, аспекти нормативно-правового 

регулювання, методики і методи дослідження, історичні аспекти, аналіз  

зарубіжного досвіду тощо.  
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Звертаємо увагу, що під час написання кваліфікаційної роботи варто 

користуватися лише офіційними джерелами інформації, такими як: офіційний 

сайт Верховної Ради України https://rada.gov.ua/; урядовий портал 

https://www.kmu.gov.ua/; офіційний сайт Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру https://land.gov.ua/ ; сайт Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського  http://www.nbuv.gov.ua/  тощо. Аналіз 

нормативно-правових актів має бути не просто описом якогось пункту чи статті 

документу, а мати критичну оцінку цього пункту чи статті, виявлення протирічь 

та колізій.  

Розділ 2. Як правило, оціночно-аналітичного або методичного змісту. 

Даний розділ може розкривати такі аспекти: характеристика території об’єкту 

дослідження, виявлення просторово-часових особливостей розвитку об’єкту 

дослідження, особливостей проведення геодезичних та землевпорядних робіт 

щодо встановлення меж земельної ділянки тощо. Зазвичай, здобувачем 

аналізується та обробляється наявний фактичний матеріал, зібраний під час 

виробничої практики. У розділі, наприклад, наводяться геодезичні роботи, 

методи встановлення меж земельних ділянок на місцевості і опис відповідних 

геодезичних приладів або методики виконання та проведення землевпорядних 

робіт, оформлення технічної документації тощо. Саме в цьому розділі автор 

виявляє свій професійний потенціал і підтверджує відповідну кваліфікацію щодо 

застосування теоретичних знань і практичних навичок проведення оцінки та 

аналізу об’єкта дослідження. 

Розділ 3 є прикладним (експерементально-практичною або практичною 

розробкою) для кваліфікаційної роботи бакалавра. Здобувач повинен навести 

результати власних розрахунків та досліджень щодо теми кваліфікаційної 

роботи. 

В кінці кожного розділу оформлюються висновки до розділу, вони як 

частина розділу не нумеруються і оформлюються з нової сторінки.  

Висновки. Після опрацювання матеріалів дослідження можна зробити 

низку теоретичних висновків і узагальнень. У процесі аналізу треба 
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дотримуватись наукової етики, не підганяти факти під сформульовані ідеї чи 

положення. Головні вимоги до наукового викладу результатів – точність, 

чіткість, стислість. Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. Ці висновки 

подаються як окремі лаконічні положення чи методичні рекомендації. У 

висновках необхідно зазначити не тільки позитивне, що вдалося виявити в 

результаті вивчення теми, але й колізії та проблеми, а також конкретні 

рекомендації щодо їх усунення. Не слід повторювати зміст вступу, розділів і 

висновків, наведених у розділах.  

У загальних висновках відображається те суттєве і, за можливістю, нове, 

що складає наукові і практичні результати проведеної роботи. Висновки 

розпочинають із короткої оцінки стану досліджуваного питання. Далі 

послідовно, логічно студенти викладають, синтезують та узагальнюють 

одержані результати власного дослідження. Висновки обов’язково пов’язані з 

метою та завданнями дослідження. Роблячи підсумок проведеного 

дослідження, необхідно показати, як матеріал основної частини та результати 

співвідносяться із метою та завданнями, сформульованими у вступі, 

наголошуючи на тому новому, що досягнуто автором, а також а також можливі 

напрями подальших досліджень. Висновки до розділів та загальні висновки не 

повинні вміщувати цитати, приклади тощо. 

Список використаних джерел. Перелік літератури подається після 

висновків та пропозицій. Усі посилання повинні бути уніфіковані (див. Додаток 

Г). Список використаних джерел повинен містити тільки ті праці, на які 

посилався автор у роботі. Посилатися слід на останні видання творів. Більш 

ранні видання зазначаються лише в тих випадках, коли вони містять матеріал, не 

включений у наступні видання.  

Додатки. Завершуючи написання кваліфікаційної роботи, необхідно 

систематизувати ілюстративний матеріал. Ілюстрації можна подавати у тексті 

або оформляти як додатки. Усі додатки повинні мати нумерацію літерами 

української абетки та назви, що відповідають їх змісту. Нумерація аркушів з 

додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи.  
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Рекомендований обсяг роботи, включаючи список використаних джерел, 

12-15 тисяч слів (або 45-60 сторінок відповідно оформлених). До обсягу не 

входять додатки, що не можуть становити більше як половину від обсягу 

кваліфікаційної роботи. 
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3. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИМОГО ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

БАКАЛАВРА 

 

Загальні вимоги щодо оформлення тексту кваліфікаційної роботи 

бакалавра: 

✓ роботу друкують з одного боку аркушу білого паперу формату А4; 

✓ шрифт Times New Roman, розмір – 14 pt; 

✓ інтервал 1,5, без міжабазацевих відступів; 

✓ поля: ліве– 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; 

✓ абзац –1,25 см, вирівнювання – по ширині. 

 

Шрифт повинен бути чорного кольору. Щільність тексту роботи повинна 

бути однаковою (додатковими параметрами шрифту є масштаб – 100%, інтервал 

– звичайний). Абзацний відступ (відступ першого рядка) має бути однаковим по 

всьому 23 тексту та дорівнювати 125 мм. Рекомендується застосування шрифту 

Times New Roman, розміру 14 пунктів, міжрядкового інтервалу – 1.5 пунктів, 

вирівнювання тексту (крім заголовків розділів) – за шириною. У таблицях та 

рисунках допускається використання шрифту розміром 12.  

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкуютьcя 

прописними (великими) літерами по центру сторінки напівжирним шрифтом. 

Заголовки підрозділів друкують із абзацу маленькими літерами (окрім 

першої великої) по центру сторінки напівжирним шрифтом. Відстань між 

заголовком і текстом повинна дорівнювати одному рядку. Пункти підрозділів 

рубрикуються як звичайний рядок тексту. Номер розділу ставиться після слова 

«РОЗДІЛ». У кінці номера підрозділу потрібно ставити крапку, наприклад: 2.1. 

(перший підрозділ другого розділу). 

Сторінки текстової частини нумеруються арабськими цифрами. Номер 
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ставиться у правому верхньому куті аркуша, без крапки в кінці. Титульний 

аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номер сторінки на 

титульному аркуші не проставляється. 

Кожну структурну частину кваліфікаційної роботи треба починати з нової 

сторінки, підрозділи (параграфи) розділяють відстанню у 2 рядки від 

попереднього тексту. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а 

також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено 

тільки один рядок тексту. Також не рекомендується закінчувати розділ 1-2 

рядками тексту на новій сторінці. 

Таблиці розміщують безпосередньо після першого посилання на них або на 

наступній сторінці. Кожна таблиця повинна мати номер та назву, які розміщують 

над таблицею, друкують напівжирним і вирівнюють по центру. Таблиці 

позначають словом «Таблиця» і нумерують послідовно в межах розділу.  

Таблиця 1.1. 

Значений коефіцієнтів оцінки екологічних властивостей земельних угідь 

 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між 

якими ставиться крапка. Після номеру вказується назва таблиці, наприклад: 

Таблиця 1.1. Назва таблиці (тобто перша таблиця у розділі 1). Посилання на 
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таблиці вказують таким чином: табл. 1.1. Таблиці можуть бути розміщені 

горизонтально або за потреба вертикально (у такому разі їх розміщують таким 

чином, щоб можна було читати з поворотом роботи за годинниковою стрілкою). 

Великі таблиці можна переносити на інший аркуш. Для більшої наочності, 

інформацію в таблиці можна подавати й меншим кеглем (10-13 pt). 

Рисунки розміщують безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, 

або на наступній сторінці. До рисунків слід відносити – блок схеми, діаграми, 

графіки, фотознімки, карти картосхеми, плани тощо. Рисунки повинні мати 

номер і назву, які розміщуються під рисунком напівжирним з вирівнюванням по 

центру. Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 

розділу. Номер рисунку складається з номера розділу і порядкового номера 

рисунку, між якими ставиться крапка. Після номеру вказується назва рисунку, 

наприклад: Рис.2.5. Назва рисунку (тобто третій рисунок у розділі 2). Після назви 

рисунку крапка не ставиться. Посилання на рисунок вказують таким чином: рис. 

2.5. Слід обов’язково вказати посилання на рисунок, якщо це карта чи 

картосхема – слід заначити на основі чого вона була розроблена. На всі рисунки і 

таблиці обов’язково мають бути посилання в тексті. 

 

 

Рис. 2.5. Зони екологічного впливу на ріллю 

Складено за даними [39] 

 

Формули (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу. Номер 

формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, 

між якими ставлять крапку. Номери формул розміщують біля правого краю 

аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1.3) (тобто 

третя формула першого розділу). Посилання на формули зазначають у дужках, 
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наприклад: за формулою (1.3). Вище і нижче від формули залишається однин 

вільний рядок. 

Кваліфікаційна робота бакалавра повинна включають 5-7 змістовних 

рисунків: логічні схеми, діаграми, графіки, карти та картосхеми (авторство 

мінімум 5 рисунків має належати студенту, решта повинні мати посилання на 

першоджерело), а також до 5-7 ілюстративних рисунків (у т. ч. фотографій) з 

обов’язковим посиланням на першоджерело. 

 

Правила цитування та посилання на використані джерела. Посилання 

є свідченням достовірності інформації щодо джерела і є проявом етичних норм 

наукової діяльності. Обов’язковим є посилання на всі джерела, з яких 

використано цитати, дані чи думки авторів. Посилання в тексті дають у 

квадратних дужках [ ]. Дослівні цитати подаються в лапках та обов’язково 

передбачають зазначення у посиланні номерів сторінок, наприклад: [5, с.124-

125]. Посилання слід робити на останні видання публікацій. На більш ранні 

видання варто посилатися лише в тому разі, якщо в них наявний матеріал, який 

не включено до останнього видання, на який посилається автор. 

Оформлення списку використаних джерел. Список використаних 

джерел має включати не менше 30 найменувань за темою роботи. Обов’язковим 

є посилання не менше, ніж на 10 наукових статей за темою кваліфікаційної 

роботи бакалавра, опубліковані в останні 5-7 років. У списку використаних 

джерел бажаною є наявність джерел англійською мовою або  іншою офіційною 

мовою Європейського Союзу. 

Список використаних джерел формується одним із таких способів:  

‒ у порядку появи посилань у тексті (рекомендується як основний спосіб);  

‒ в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. 

 

Додатки у кваліфікаційні роботі оформлюють як продовження роботи, 

розміщуючи їх у порядку посилань в основному тексті. Додатки розміщуються в 

кінці тексту роботи після переліку використаних джерел. Напівжирним шрифтом 
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великими літерами друкується слово ДОДАТКИ, що розташовується на листку 

формату А4 в центрі. Ця сторінка має нумерацію, яка проставляється в змісті, 

наступні сторінки із додатками нумеруються, але дана нумерація не 

відображається в змісті роботи. 

Кожний додаток починають із нової сторінки, у правому верхньому кутку 

пишуть слово напівжирним шрифтом «Додаток». Додатки слід нумерувати не 

цифрами, а великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, 

Й, О, Ч, Ь. Кожний додаток повинен мати тематичний (змістовий) заголовок, 

який друкується нижче по центру, напівжирним шрифтом. 
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4. ПОДАННЯ ТА ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 
Студент, виконуючи кваліфікаційну роботу, повинен: обрати й узгодити з 

керівником тему роботи; самостійно виконувати кваліфікаційну роботу,  

використовуючи матеріали виробничої практики, методичне та інформаційне 

забезпечення; систематично відвідувати консультації керівника роботи; 

сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівників; 

інформувати керівника про хід виконання завдання на кваліфікаційну роботу; 

подати готовий матеріал на перевірку керівнику роботи; отримати рецензію на 

кваліфікаційну роботу; подати кваліфікаційну роботу, її електронний примірник 

відповідальній особі кафедри для перевірки рівня запозичень та отримати 

відповідну довідку про результат перевірки; підготувати доповідь (презентацію) 

про основні положення кваліфікаційної роботи; надати відповідь на зауваження 

рецензента (за наявності); відповідно до графіка захистити роботу на засіданні 

екзаменаційної комісії, дотримуючись регламенту.  

Мова виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра – 

українська. Рішення щодо виконання та/або захисту кваліфікаційних робіт іншою 

мовою (англійською, іншими офіційними мовами Європейського Союзу) може 

бути прийняте проректором із науково-педагогічної роботи за заявою здобувача 

освіти, що підтримана профільною кафедрою, не пізніше затвердження ректором 

складу екзаменаційних комісій. 

Науковий керівник разом зі студентом обирає актуальну тему 

кваліфікаційної роботи; зазначити терміни виконання розділів та подання роботи 

до екзаменаційної комісії; керувати виконанням кваліфікаційної роботи; скласти 

графік консультацій; дотримуватись графіка консультацій; контролювати якість 

виконання роботи; інформувати на засіданні кафедри про виконання 

календарного плану завдання; у разі суттєвого відхилення від календарного 

плану порушувати питання про призупинення виконання кваліфікаційної роботи; 

перевірити кваліфікаційну роботу та оцінити її, визначаючи якість виконання 
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кваліфікаційної роботи, за критеріями оцінювання, що корелюють з 

дескрипторами Національної рамки кваліфікацій за рівнями вищої освіти, які 

подані в Положенні про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти. Написати аргументований відгук (див. Додаток Ж), в якому зазначає 

актуальність теми, оцінює адекватність використаних методів дослідження, 

зазначає основний доробок автора, оцінює ефективність роботи студента та 

рекомедує роботу до захисту; направляє її на рецензування; повернути студенту 

роботу до захисту; провести підготовку студента до захисту кваліфікаційної 

роботи; бути присутнім у момент захисту роботи і оголосити свій відгук на 

засіданні ЕК.  

Кваліфікаційна робота бакалавра обов’язково направляється на 

внутрішнє кафедральне або зовнішнє рецензування. У рецензії зазначається 

актуальність теми, оцінюється відповідність отриманих результатів поставленим 

завданням, структура, форма та повнота викладу матеріалу, оформлення роботи, 

зауваження (при наявності). Рецензент обов’язково зазначає власну оцінку 

роботи за національною та бальною. Якщо рецензент сертифікований інженера-

землевпорядник або сертифікований інженер-геодезист, то підпис засвідчується 

його печаткою. Негативна оцінка, яка висловлена в рецензії, не є підставою до 

недопущення студента до захисту.  

Схвалену науковим керівником кваліфікаційну роботу бакалавра студент 

не пізніше ніж за два тижні до захисту надсилає методисту профільної кафедри 

для перевірки на плагіат (в електронному вигляді). 

Після отримання позитивної відповіді щодо відсутності плагіату, робота 

друкується в одному примірнику та передається на кафедру для реєстрації. На 

титульній сторінці завідувач кафедри робить напис щодо рекомендації роботи до 

захисту. Кваліфікаційна робота, відгук наукового керівника та рецензія на 

кваліфікаційну роботу, довідка про проходження перевірки роботи на 

плагіат, повинні бути представлений на кафедру не пізніше як за 10 днів до 

дати захисту. У разі недотримання даних термінів студент може бути не 

допущений до захисту. Кваліфікаційна робота, в якій виявлені принципові 
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недоліки та яка не пройшла перевірку на плагіат (згідно з процедурою, 

визначеною Положенням про систему запобігання та виявлення плагіату в  

Київському національному Університеті імені Тараса Шевченка), до захисту не 

допускається. Рішення приймається на засіданні кафедри геодезії та картографії, 

витяг з протоколу якого подається декану географічного факультету для 

підготовки проекту наказу ректора про відрахування студента. 

 

Захист кваліфікаційних робіт бакалавра проводиться на засіданні 

Екзаменаційної комісії (ЕК) у визначений термін, згідно затвердженого 

керівництвом Університету графіку. До захисту кваліфікаційної роботи 

бакалавра допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. 

Формування ЕК. Екзаменаційна комісія створюється як єдина для усіх 

форм навчання в складі голови та членів екзаменаційної комісії на навчальний 

рік. Екзаменаційна комісія має свій порядковий номер, визначений у наказі 

ректора про її склад за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». 

Головою ЕК. призначається фахівець у галузі геодезії та землеустрою або 

провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності, який не є 

співробітником університету. Одна й та сама особа може бути головою 

екзаменаційної комісії не більше трьох навчальних років поспіль. У випадку, 

коли голова екзаменаційної комісії тимчасово не може виконувати свої обов’язки 

(хвороба, відрядження тощо), за поданням декана факультету наказом ректора 

призначається інший голова або виконуючий обов’язки голови з числа членів 

ЕК. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю екзаменаційних 

комісій здійснює перший проректор закладу вищої освіти.  

Пропозиції щодо складу ЕК надає кафедра геодезії та картографії, 

географічного факультетут Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. До складу комісії включаються, як правило, професори та доценти 

кафедр університету, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 193 

«Геодезія та землеустрій». Кваліфікація членів ЕК має відповідати чинним 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності за спеціальністю 193 
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«Геодезія та землеустрій». Кількість членів екзаменаційної комісії – три особи. 

Розклад роботи та склад ЕК затверджується наказом ректора не пізніше ніж за 

місяць до початку атестації відповідно до графіка навчального процесу.  

Секретар ЕК призначається розпорядженням декана факультету з числа 

співробітників навчально-допоміжного персоналу кафедри геодезії та 

картографії і не є членом комісії. Секретар комісії готує бланки протоколів 

засідань екзаменаційної комісії, забезпечує правильне і своєчасне оформлення 

документів.  

Завдання ЕК: комплексне вимірювання та оцінка рівня сформованості 

компетентностей здобувачів вищої освіти, що визначаються вимогами стандартів 

вищої освіти та освітніми програмами відповідного рівня вищої освіти за 

спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»; прийняття рішення про 

присудження здобувачам вищої освіти відповідного ступеня та видачу диплома 

(диплома з відзнакою); розроблення пропозицій щодо підвищення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та 

землеустрій».  

Захист роботи проходить на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії 

у присутності наукового керівника роботи. Процедура захисту включає усний 

виступ студента (до 7 хвилин), відповіді студента на запитання членів комісії, 

стислий виступ наукового керівника з оцінкою роботи студента, оголошення 

рецензії на роботу та відповіді студента на зауваження рецензента. 

Оцінюються усі складові захисту: 

 повнота представлення результатів дослідження у доповіді; 

 рівень достовірності результатів; 

 рівень практичної цінності результатів; 

 рівень знань; 

 рівень умінь; 

 рівень комунікації; 

 рівень автономності та відповідальності; 

 володіння тематикою дослідження при відповіді на питання членів  
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Екзаменаційної комісії; 

 оцінка рецензента та відповідь на зауваження рецензента; 

 відгук наукового керівника. 

 

Підсумкова оцінка виставляється за бальною та національною шкалами. 

 

Шкала оцінювання кваліфікаційної роботи бакалавра 

 
 

Національна Бальна 

Відмінно / Excel-
lent 

90-100 

Добре / Goodр 75-89 

Задовільно / Satis-
factory 

60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
 

 

 

Типові помилки під час написання кваліфікаційної роботи. До 

найпоширеніших помилок відносяться такі: зміст кваліфікаційної роботи не 

відповідає її темі або не розкриває її повністю; мета дослідження не пов’язана з 

темою кваліфікаційної роботи, сформульована абстрактно, не відбиває специфіки 

об’єкта і предмета дослідження або не сформульована взагалі; сформульовані 

розділи і підрозділи не розкривають тему кваліфікаційної роботи; не виявлено 

самостійності в аналізі і не проявлена індивідуальність у написанні 

кваліфікаційної роботи; немає глибокого і всебічного аналізу чинних 

нормативно-правових актів України, нової навчально-методичної літератури і 

наукових публікацій (за останні 5 років) за темою дослідження; аналітичний 

огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого 

списку і не відповідає рівню дослідження проблеми; кінцевий результат не 

відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням; 
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у роботі немає посилань на список літератури або вказані не ті, з яких запозичено 

матеріал; бібліографічний опис джерел у списку літератури наведено довільно, 

без дотримання вимог державного стандарту; обсяг та оформлення роботи не 

відповідає вимогам, вона виконана неохайно, з помилками (орфографічними, 

стилістичними тощо).   



26  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text  

5. Закон України «Про вищу освіту» (зі змінами від 17.06.2021 No1557-ІX) [Електроннии ̆

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text .  

6. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2016, № 3, ст.25  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text 

7. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 No 2145-VIII [Електроннии ̆ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.   

8. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 No 1187 [Електроннии ̆ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-п.  

9. Національна рамка кваліфікацій [Електроннии ̆ ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1341-2011 .  

10. Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf 

11. Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://senate.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/03/Положення-про-систему-

виявлення-та-запобігання-академічному-плагіату-у-КНУ.pdf .  

 

 

 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_koristuvacha_ekts.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12%2523Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18%2523Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19%2523Text
http://senate.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/03/%252525D0%2525259F%252525D0%252525BE%252525D0%252525BB%252525D0%252525BE%252525D0%252525B6%252525D0%252525B5%252525D0%252525BD%252525D0%252525BD%252525D1%2525258F-%252525D0%252525BF%252525D1%25252580%252525D0%252525BE-%252525D1%25252581%252525D0%252525B8%252525D1%25252581%252525D1%25252582%252525D0%252525B5%252525D0%252525BC%252525D1%25252583-%252525D0%252525B2%252525D0%252525B8%252525D1%2525258F%252525D0%252525B2%252525D0%252525BB%252525D0%252525B5%252525D0%252525BD%252525D0%252525BD%252525D1%2525258F-%252525D1%25252582%252525D0%252525B0-%252525D0%252525B7%252525D0%252525B0%252525D0%252525BF%252525D0%252525BE%252525D0%252525B1%252525D1%25252596%252525D0%252525B3%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525BD%252525D1%2525258F-%252525D0%252525B0%252525D0%252525BA%252525D0%252525B0%252525D0%252525B4%252525D0%252525B5%252525D0%252525BC%252525D1%25252596%252525D1%25252587%252525D0%252525BD%252525D0%252525BE%252525D0%252525BC%252525D1%25252583-%252525D0%252525BF%252525D0%252525BB%252525D0%252525B0%252525D0%252525B3%252525D1%25252596%252525D0%252525B0%252525D1%25252582%252525D1%25252583-%252525D1%25252583-%252525D0%2525259A%252525D0%2525259D%252525D0%252525A3.pdf
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Додаток А 

 

 

Зразок заяви 
 

Завідувачу кафедри  

геодезії та картографії  

географічного факультету 

Київського національного  

Університету 

 імені Тараса Шевченка 

Даценко Л.М. 

студента(-ки) 4 курсу 

 

__________________ 
 

ПІБ (повністю) 

 

 

 

З А Я В А 

 
Прошу дозволити мені писати кваліфікаційну роботу на тему  

 

“     ___________________” 
(назва теми курсової роботи) 

 

та призначити науковим керівником 

 посада та ПІБ (повністю) 

 

 

 

 

 

 
дата підпис студента 

 
 

* пишеться власноруч 
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Додаток Б  

Приклад оформлення титульної сторінки кваліфікаційної роботи 

бакалавра 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Географічний факультет 

Кафедра геодезії та картографії 
 

 

На правах рукопису УДК: ..... 

 

 
НАЗВА ТЕМИ 

 
Рівень вищоі ̈освіти – перший (бакалаврський) 

Галузь знань 19 – «Архітектура та будівництво» 

 Спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» 

 Освітня програма «Геодезія та землеустрій»  

 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

студента(ки) 4 курсу  

освітнього рівня бакалавр 

Прізвище, ім’я та по-батькові         студента(ки) 

 

 

 

Науковий керівник: 

Прізвище, ім’я та по-батькові  наукового керівника 

Науковий ступінь та посада наукового  керівника 

 

 
 

Допущено до захисту: 
Протокол засідання кафедри   No___ від «____» _______________ 20___ року  

       Завідувач кафедри                                                            проф. Даценко Л.М.  

 

КИЇВ – 20   
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Додаток В 

 

 Зразок оформлення змісту кваліфікаційної роботи бакалавра 

 

ВСТУП 3 

РОЗДІЛ 1. НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 5 

1.1. Назва першого підрозділу розділу 1 5 

1.2. Назва другого підрозділу 9 

1.3. Назва третього підрозділу 13 

…  

РОЗДІЛ 2. НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ 18 

2.1. Назва першого підрозділу розділу 2 18 

2.2. Назва другого підрозділу 22 

2.3. Назва третього підрозділу 26 

…  

РОЗДІЛ 3. НАЗВА ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 30 

3.1. Назва першого підрозділу розділу 3 34 

3.2. Назва другого підрозділу 37 

3.3. Назва третього підрозділу 40 

…  

ВИСНОВКИ 45 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47 

ДОДАТКИ 50 
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Додаток Г 

Приклад оформлення списку використання джерел 
 

Один автор 

1. Пащенко В. Кадастрування земель. Нариси історії, теорія, методологія: 

монографія / В. Пащенко. – Ніжни: Аспект-Поліграф, 2012. – 352 с. 

Два автори 

2. Краак М.-Я. Картография: визуализация геопространственных данных / М.-Я. 

Краак, Ф. Ормелинг ; пер. с англ. М. А. Аршинова, В. С. Тикунова, К. Б. 

Шингаревой. – М.: Науч. мир, 2005. – 325 с.  

Три автори 

3. Багмет А. П. Основи комп’ютерного дизайну в ГІС-технологіях: [навч. 

посібник] / А. П. Багмет, О. М. Климчик, С. В. Ковальчук. – Житомир: Вид-во 

“Житомирський національний агроекологічний університет”, 2016. – 224 с. 

Чотири і більше авторів 

4. Топографія з основами геодезії: підручник / А. П. Божок, В. Д. Барановський, 

В. В. Білоус [та ін.]; за ред. А. П. Божок, А. М. Молочка. – К.: ВПЦ “Київський 

університет”, 2009. – 304 с. 

Періодичне наукове видання 

5. Лященко А. А. Методичні засади створення інтерактивних електронних карт 

земельних ресурсів у форматі SVG / А. А. Лященко, А. В. Форосенко // Вісник 

геодезії та картографії. – 2007. – № 1 (46). – С. 38–46. 

Матеріали конференції 

6. Шорохова Р. С. Сучасні підходи до розробки довідкових картографічних 

сервісів / Р. С. Шорохова, Е. Л. Бондаренко // Матеріали 7 науково-практичної 

конференції [“Національне картографування: картографічні твори у пізнанні та 

розвитку регіонів”] (Київ, 11 листоп. 2016 р.). – К., 2016. – С. 47–49. 

Електронний ресурс 

7. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-

12 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12
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Додаток Д 

Зразок відгука наукового керівника 

 

 
ВІДГУК 

 

на кваліфікаційну роботу бакалавра 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Географічного факультету 

Кафедри геодезії та картографії 

ПІБ (студента(ки)) 

«…………..……..ТЕМА…………………» 
 

 

1. Актуальність теми роботи_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

2. Короткий критичний огляд змісту окремих частин бакалаврської роботи з  

виділенням найбільш важливих і значущих місць, у яких проявилася  
самостійність студента, його рівень теоретичної та практичної підготовки,  

ерудиція, географічне мислення_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. Характеристика виконання кожного розділу роботи, оцінка застосування 

 сучасних досягнень науки і техніки та передових методів технології виробництва  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

4. Вміння студента користуватися спеціальною літературою____________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. Оцінка матеріалу та додатків за темою дослідження 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
6. Недоліки виконаної роботи ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
7. Загальна характеристика кваліфікаційноїї роботи бакалавра  та  

висновки щодо рекомендації до захисту в ЕК 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник: 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника, підпис, дата) 
 

 

“_____” _________________________ 20 __р. 
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ДОДАТОК Ж 
 

Зразок рецензії на кваліфікаційну роботу бакалавра 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на кваліфікаційну роботу бакалавра 

студент__ географічного факультету 

кафедри геодезії та картографії  

ПІБ студента(ки) 

«   …………назва роботи…………..   » 

 

1. Оцінка актуальності теми. Актуальність теми зумовлена тим, що ……………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Використання сучасних методів і технологій дослідження. 

…………………………………….………………….…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………. 

3. Аргументованість висновків і обгрунтованість пропозицій. Виконана 

кваліфікаційна робота бакалавра повністю відповідає/не відповідає/частково 

відповідає  обраній темі. Автор достатньо/недостатньо обґрунтував вибір предмету, 

об'єкту і мети дослідження. В роботі подані ґрунтовні висновки/ не подані ґрунтовні 

висновки та пропозиції щодо 

………………………………………………………………………………… 

4.Особиста участь студента у наведених прикладних дослідженнях, теоретичному 

обґрунтуванні та формулюванні наукових положень, розробці методик. У роботі 

досліджено………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………У разі 

позитивної оцінки роботи можна зазначити: Автор опрацював достатню кількість 

спеціальної зарубіжної і вітчизняної літератури, ознайомилася з нормативно-правовими 

актами держави. Розробка теми проведена досить глибоко і кваліфіковано, має 

практичне значення і засвідчує високий рівень підготовки для роботи за фахом. 

5. Вміння чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно його 

оформити. Кваліфікаційна робота супроводжується матеріалом, графічними 

додатками………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………......................………………………...… 

6. Ефект впровадження рекомендацій у практичній діяльності. Можливість 

впровадження запропонованих пропозицій …………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….… 

7. Загальна характеристика виконання роботи. В цілому зміст роботи відповідає 

темі/ не відповідає темі, вся інформація подана у роботі є 

достовірною/сумнівною/недостовірною. Принципових зауважень немає/Є принципові 

зауваження …………………………………………………………………………………………...  

8. Кваліфікаційна робота  бакалавра відповідає/не відповідає вимогам, які висуваються 

до магістерських робіт  заслуговує оцінки «……………..»………….. 

 

Рецензент_________________________ ______________________________ 

(підпис) (ініціали, прізвище) 

(посада) 

(місце роботи) 

 

Печатка «____» _____________ 20__ р. 
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