
Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогiчний унiверситет»

Фiзико-математичний факультет

Методичнi рекомендацiї
до пiдготовки та захисту квалiфiкацiйних

робiт

для студентiв спецiальностей:
7.04020101 Математика*, 7.04030201 Фiзика*,
8.04020101 Математика*, 8.04030201 Фiзика*.

Слов’янськ, 2015



Методичнi рекомендацiї до пiдготовки та захисту квалiфiка-
цiйних робiт для студентiв спецiальностей: 7.04020101 Математи-
ка*, 7.04030201 Фiзика*, 8.04020101 Математика*, 8.04030201 Фi-
зика* / О.А. Кадубовський, Н.В. Кайдан, Т.В. Турка. — Слов’-
янськ, 2015. — 52 с.

Рецензенти:

Решетова I.А. — кандидат педагогiчних наук, доцент
кафедри управлiння навчальними закладами Державного вищого
навчального закладу «Донбаський державний педагогiчний унi-
верситет»;

Махровська Н.А. — кандидат фiзико-математичних
наук, доцент кафедри прикладної математики та iнформацiйних
комп’ютерних технологiй Миколаївського нацiонального унiвер-
ситету iменi В.О. Сухомлинського.

Наведено методичнi поради до виконання та захисту квалiфiка-
цiйних робiт для студентiв фiзико–математичного факульте-
ту ДВНЗ «Донбаський державний педагогiчний унiверситет».

Рекомендовано до друку:

— Вченою Радою фiзико-математичного факультету ДДПУ
(протокол №5 вiд 09 лютого 2015 р.);

— Вченою Радою ДДПУ (протокол № 8 вiд 16 квiтня 2015 р.)



Змiст

Передмова 4

1 Органiзацiя та етапи виконання роботи 5
1.1 Загальнi положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Вибiр теми роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Етапи виконання роботи . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Структура роботи 11
2.1 Титульний аркуш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Змiст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Перелiк умовних позначень . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5 Основна частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.6 Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.7 Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . 16
2.8 Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 Вимоги до оформлення роботи 18
3.1 Загальнi вимоги до оформлення роботи . . . . . . . 18
3.2 Поради щодо оформлення тексту роботи . . . . . . . 25
3.3 Пiсляредакцiйна правка . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4 Захист роботи 28
4.1 Рецензування роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2 Документи до захисту роботи . . . . . . . . . . . . . 29
4.3 Пiдготовка презентацiї . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.4 Захист квалiфiкацiйної роботи . . . . . . . . . . . . . 32
4.5 Критерiй оцiнювання роботи . . . . . . . . . . . . . . 34

5 Додатки 37

6 Бiблiографiя до видання 52

3



Передмова

Випускна робота (квалiфiкацiйна) для здобуття ОКР спецi-
алiста та ступеня магiстра — це форма самостiйної навчально-
дослiдницької роботи студента на завершальному етапi пiдготов-
ки фахiвця певного рiвня квалiфiкацiї, метою якої є поглиблен-
ня теоретичних знань, розвиток навичок дослiдницької роботи та
пiдтвердження готовностi випускника до самостiйної професiйної
дiяльностi.

Квалiфiкацiйна робота є завершеним самостiйним науковим
дослiдженням, що має теоретичну та практичну значущiсть. Ви-
пускна робота готується студентом самостiйно пiд керiвництвом
викладача, який має науковий ступiнь.

Методичнi рекомендацiї встановлюють загальнi вимоги до ви-
конання квалiфiкацiйних робiт студентами фiзико-математичного
факультету ДВНЗ «ДДПУ» i призначаються для студентiв та ви-
кладачiв, а також консультантiв i рецензентiв зазначених робiт.

Мета пропонованих рекомендацiй — полiпшити змiст i пiд-
вищити якiсть оформлення квалiфiкацiйних робiт на фiзико–
математичному факультетi ДВНЗ «ДДПУ». В методичних реко-
мендацiях узагальнюється досвiд органiзацiї та виконання, нако-
пичений кафедрами спорiднених факультетiв та використанi роз-
робки кафедр iнших ВНЗ.

Завданням методичних рекомендацiй є викладання основних
положень та вимог щодо змiсту квалiфiкацiйних робiт, їх оформ-
лення, органiзацiйних сторiн виконання, пiдготовки до захисту,
порядку захисту й оцiнювання.
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1 Органiзацiя та етапи виконання роботи

1.1 Загальнi положення
Квалiфiкацiйна робота — це самостiйна iндивiдуальна робо-

та студента з елементами дослiдництва та iнновацiй, яка є пiд-
сумком теоретичної та практичної пiдготовки в рамках норма-
тивної i вибiркової складових пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-
квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста та ступеня магiстра. Квалi-
фiкацiйна робота є формою контролю набутих студентом у про-
цесi навчання iнтегрованих знань, умiнь, навичок, необхiдних для
виконання професiйних обов’язкiв.

Виконання i захист квалiфiкацiйної роботи є завершальним
етапом навчання студентiв та формою державної атестацiї випу-
скникiв. До виконання квалiфiкацiйної роботи допускаються сту-
денти, якi успiшно виконали всi завдання, передбаченi робочим
навчальним планом спецiальностi.

Основнi етапи пiдготовки та виконання квалiфiкацiйної робо-
ти:
— вибiр та затвердження теми;
— визначення мети та завдань дослiдження, складання поетапно-
го плану виконання роботи;
— опрацювання наукової лiтератури та систематизацiя джерель-
ної бази;
— збiр експериментального та фактичного матерiалу для дослi-
дження (пiд час переддипломної практики);
— обробка матерiалу iз застосуванням сучасних методiв аналiзу;
— написання попереднього варiанту тексту та подання на редагу-
вання науковому керiвниковi;
— апробацiя результатiв дослiдження;
— усунення недолiкiв, доопрацювання та оформлення остаточного
варiанту дослiдження;
— подання роботи на кафедру;
— узагальнений аналiз виконання роботи науковим керiвником
(пiдготовка вiдгуку);
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— рецензування роботи фахiвцем у вiдповiднiй галузi дослiджен-
ня;
— рекомендацiя кафедри стосовно допуску до захисту;
— публiчний захист на засiданнi Державної екзаменацiйної комi-
сiї.

Назва квалiфiкацiйної роботи має бути стислою, вiдповiдати
освiтнiй i науковiй галузям та сутностi порушеної проблеми. Ме-
тою квалiфiкацiйної роботи є теоретичне обґрунтування актуаль-
ностi наукової проблеми, визначеної у межах галузi майбутньої
професiйної дiяльностi, та проведення практичних дослiджень,
розробка iнновацiйних пропозицiй та рекомендацiй щодо їх упро-
вадження.

Завдання квалiфiкацiйної роботи полягають у комплексному
дослiдженнi об’єкту i предмету, науковому обґрунтуваннi нови-
зни отриманих результатiв та їх практичного значення для ви-
користання в обранiй галузi майбутньої професiйної дiяльностi.
Практична пiдготовка квалiфiкацiйної роботи проводиться у ви-
глядi наукових дослiджень в умовах професiйної дiяльностi пiд
органiзацiйно-методичним керiвництвом викладача унiверситету
пiд час виробничої практики студента. Етапи практичної пiдго-
товки квалiфiкацiйної роботи вiдображаються в iндивiдуальному
планi, а отриманi результати викладаються в роздiлi «Результати
експериментальних дослiджень» основної частини роботи.

Змiст квалiфiкацiйної роботи передбачає критичний аналiз
опрацьованих лiтературних джерел та їх узагальнення, опис до-
слiджених фактiв, явищ i закономiрностей та одержаних резуль-
татiв. Висновки ґрунтуються на результатах власних дослiджень.

Результати наукових дослiджень повиннi викладатися логiчно
та аргументовано. При цьому слiд уникати загальних слiв, без-
доказових тверджень, тавтологiї. Квалiфiкацiйна робота може мi-
стити знаковий апарат (формули, графiки, дiаграми, схеми, та-
блицi тощо).
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1.2 Вибiр теми роботи
Тематика квалiфiкацiйних робiт визначається складовою га-

лузевого стандарту вищої освiти — засобами дiагностики якостi
вищої освiти. Тематика квалiфiкацiйних робiт дозволяє пiдтвер-
дити рiвень загальнонаукової та спецiальної пiдготовки студента,
його здатнiсть застосовувати знання пiд час вирiшення конкре-
тних проблем, схильнiсть до аналiзу та самостiйного узагальне-
ння матерiалу з теми дослiдження, готовнiсть як випускника до
виконання завдань професiйної дiяльностi у галузi педосвiти.

Тематика квалiфiкацiйних робiт розробляється вiдповiдними
кафедрами та поновлюється кожного навчального року. Про-
понована тематика дослiджень затверджується випусковою ка-
федрою. Квалiфiкацiйна робота повинна пiдтверджувати фун-
даментальну, психолого-педагогiчну, методичну, iнформацiйно-
комунiкацiйну та практичну пiдготовку студента.

Студент має право самостiйного вибору теми квалiфiкацiйної
роботи але у межах освiтньо-професiйної програми спецiальностi.
При виборi теми квалiфiкацiйної роботи враховуються її актуаль-
нiсть i можлива новизна, наявнiсть наукової бази для виконання,
можливiсть отримання та опрацювання експериментального ма-
терiалу, апробацiя власних наукових i методичних розробок, мо-
жливiсть практичного впровадження дослiдження за майбутнiм
мiсцем працевлаштування.

Затвердження тем дослiдження i керiвникiв здiйснюється на
пiдставi заяви студента (додаток А) наказом ректора ДВНЗ
«ДДПУ» за поданням випускової кафедри пiсля узгодження з
навчально-методичним вiддiлом унiверситету.

Тема квалiфiкацiйної роботи може бути уточнена за заявою
студента на засiданнi вiдповiдної кафедри, але не пiзнiше, нiж за
шiсть мiсяцiв до визначеного термiну подання завершеної квалi-
фiкацiйної роботи до захисту. Змiна теми квалiфiкацiйної роботи
оформлюється наказом ректора унiверситету за поданням випу-
скової кафедри та пiсля погодження з навчально-методичним вiд-
дiлом унiверситету.
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У процесi роботи над вибором теми квалiфiкацiйної роботи
студентам кафедрами факультету пропонується орiєнтовний пе-
релiк напрямкiв дослiджень. Необхiдно звернути увагу, що в пе-
релiку пропонуються лише напрями робiт, а конкретна тема ви-
значається студентом за погодженням з науковим керiвником. До-
помагають у виборi теми ознайомлення з аналiтичними оглядами
та статтями у спецiальнiй перiодицi, а також бесiди i консульта-
цiї з фахiвцями-практиками, пiд час яких можна виявити важливi
питання. При виборi теми студент повинен чiтко усвiдомлювати, у
чому полягають: мета, конкретнi завдання та аспекти дослiджен-
ня, сутнiсть дослiджуваної проблеми, актуальнiсть теми, її теоре-
тична новизна i практичне значення, що значно полегшує оцiнку
можливостей проведення дослiдження та остаточний вибiр теми.
Згiдно вибранної теми, поставленої мети та вiдповiдних завдань
керiвник квалiфiкацiйної роботи формулює та затверджує на за-
сiданнi випускової кафедри завдання для дослiдження студента
(додаток Б).
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1.3 Етапи виконання роботи

Квалiфiкацiйна робота є демонстрацiєю рiвня фахової пiдго-
товленостi студента до професiйної або наукової дiяльностi, зокре-
ма, здатностi:

— застосовувати набутi в процесi навчання теоретичнi знання,
практичнi навички;

— аналiзувати джерела iнформацiї та наукову лiтературу;
— узагальнювати матерiали та застосовувати сучаснi методи-

ки i методи наукових дослiджень;
— використовувати сучаснi iнформацiйнi технологiї;
— обґрунтовано звертатись до вiтчизняного та мiжнародного

досвiду при висвiтленнi питання, що дослiджується;
— знаходити аналоги розв’язання проблеми у вiтчизнянiй та

зарубiжнiй практицi, адаптувати їх до конкретного предмета (об’-
єкта) дослiдження;

— за результатами аналiзу самостiйно приймати оптимальнi
рiшення.

Пiдготовка квалiфiкацiйної роботи розпочинається з пошу-
ку джерельної бази та вивчення наукових надбань фахiвцiв-
попередникiв, що займалися дослiдженням обраної проблемати-
ки. Ознайомлення з опублiкованою за темою роботи лiтературою
починається з визначення iдеї, тобто задуму передбачуваного на-
укового дослiдження, що обумовлюється темою та завданням до
роботи. Такий пiдхiд до справи дає змогу бiльш цiлеспрямова-
но вести пошук наукової лiтератури та джерел з обраної теми i
глибше усвiдомлювати матерiал, зосереджений у працях iнших
науковцiв, адже основнi питання проблеми майже завжди ґрун-
туються на дослiдженнях попередникiв.

Варто продумати порядок пошуку та укласти картотеку (чи
список) наукової лiтератури та джерел за темою. Необхiдно пере-
глянути всi види джерел, змiст яких пов’язаний з проблематикою
дослiдження. Вивчення теми найдоцiльнiше розпочинати з озна-
йомлення з iнформацiйними виданнями, мета яких надати опера-
тивну iнформацiю про публiкацiї, стисло передати їхнiй змiст.
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Випуском iнформацiйних видань займаються Iнститути АПН i
НАН України, центри i служби науково-технiчної iнформацiї
(НТI), що охоплюють усi галузi народного господарства.

У зв’язку з розвитком науково-дослiдних робiт i необхiднiстю
детально аналiзувати лiтературу попереднiх рокiв щоразу бiльшо-
го значення для дослiдникiв набуває бiблiографiя, представлена
значним перелiком посiбникiв. Серед них — тематичнi покажчики
й огляди, списки лiтератури в книжках та наукових статтях, ка-
талоги галузевих науково-технiчних та педагогiчних видавництв
тощо. Вивчення лiтератури за обраною темою потрiбно почина-
ти з основних робiт, щоб одержати загальне уявлення про основнi
питання, а потiм уже вести пошук нового матерiалу.

Вивчення наукових публiкацiй бажано проводити поетапно:
загальне ознайомлення з роботою в цiлому вiдповiдно до її змiсту;
швидкий перегляд усього змiсту; читання в порядку послiдовностi
розташування матерiалу; вибiркове читання певної частини робо-
ти; виписування найважливiших матерiалiв; включення уривкiв
та цитат з тексту до майбутньої квалiфiкацiйної роботи.

Не можна вдаватися до цiлковитого запозичення матерiалу,
варто обмiркувати вiднайдену iнформацiю, а вже потiм викори-
стовувати. Цей процес триває впродовж усiєї роботи над темою,
тодi власнi думки, що виникли пiд час опрацювання робiт попере-
дникiв, стануть пiдґрунтям для здобуття нового знання. Крите-
рiєм оцiнки прочитаного є можливiсть його практичного викори-
стання у власному дослiдженнi. При роботi з науковими публiка-
цiями та джерелами потрiбно ретельно стежити за правильнiстю
оформлення посилань.

Аналiз наукової лiтератури та джерел з проблеми повинен бу-
ти не описовим i констатуючим, а критичним, орiєнтованим на
попереднiй досвiд та з’ясування невирiшених питань, пошук ори-
гiнальних шляхiв розв’язання проблеми, тобто має презентувати
позицiю студента як автора стосовно позицiї iнших дослiдникiв.
При цьому згiдно з чинними вимогами щодо запобiгання плагiату
обов’язковими є посилання на будь-яке використання джерел.
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2 Структура роботи
Композицiя роботи — це послiдовнiсть розташування її стру-

ктурних компонентiв, до яких належать основний текст (тобто
роздiли та пiдроздiли), а також складовi її довiдково-супровiдного
апарату.

Структура квалiфiкацiйної роботи включає:
— Титульний аркуш.
— Змiст.
— Перелiк умовних позначень, символiв, одиниць, скорочень i

термiнiв (за потреби).
— Вступ.
— Основна частина (складається з 2-3 роздiлiв, традицiйно

перший роздiл — огляд лiтератури за темою дослiдження, дру-
гий (в окремих випадках i третiй) — результати дослiдницької та
експериментальної роботи, висновки до кожного з роздiлiв).

— Загальнi висновки.
— Список лiтератури та використаних джерел.
— Додатки (за потреби), у т.ч. ксерокопiї опублiкованих мате-

рiалiв за результатами квалiфiкацiйного дослiдження.

2.1 Титульний аркуш
Титульний аркуш мiстить повну назву навчального закладу,

назву факультету, назву кафедри, прiзвище, iм’я та по-батьковi
автора, шифр УДК, назву квалiфiкацiйної роботи, шифр i назву
спецiальностi, прiзвище та iнiцiали керiвника, його науковий сту-
пiнь та вчене звання, мiсто виконання квалiфiкацiйної роботи, ка-
лендарний рiк захисту (додаток 1).

2.2 Змiст
Змiст подається на початку квалiфiкацiйної роботи i мiстить

назви та номери перших сторiнок усiх роздiлiв, пiдроздiлiв та пун-
ктiв (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновкiв та
пропозицiй, додаткiв, списку лiтератури та використаних джерел.
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2.3 Перелiк умовних позначень

Перелiк умовних позначень є необов’язковим елементом робо-
ти. Вiн складається у випадку, коли робота мiстить маловiдомi
скорочення, абревiатури, символи i специфiчнi термiни. Перелiк
умовних позначень подається у роботi окремим списком перед
вступом. Вiн друкується двома колонками, у яких, як правило,
злiва за абеткою наводяться скорочення, справа — їх визначення,
тлумачення, повнi назви (додаток 3).

Якщо в квалiфiкацiйнiй роботi спецiальнi термiни, скорочен-
ня, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разiв,
вони до перелiку не вносяться, а пояснюються у текстi при першiй
згадцi.

2.4 Вступ
У ВСТУПI до квалiфiкацiйної роботи обґрунтовуються:

— актуальнiсть обраної теми,
— об’єкт дослiдження;
— предмет дослiдження;
— мета дослiдження;
— змiст поставлених задач;
— метод (або методи) дослiдження;
— новизна одержаних результатiв;
— практичне значення отриманих результатiв;
— апробацiя результатiв дослiдження (за наявностi);
— публiкацiї (за наявностi);
— структура роботи.

Актуальнiсть теми: шляхом критичного аналiзу та порiв-
няння з вiдомими розв’язаннями проблеми чiтко, аргументовано
обґрунтовують актуальнiсть вибору теми дослiдження та важли-
вiсть представленої роботи.

Об’єкт дослiдження: процес або явище, що породжує про-
блемну ситуацiю.

Предмет дослiдження: зосереджується в межах об’єкту.
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Об’єкт i предмет дослiдження як категорiї наукового процесу
спiввiдносяться мiж собою як загальне i часткове. В об’єктi зосе-
реджується та його складова, яка є предметом дослiдження. Са-
ме на предмет дослiдження спрямована основна увага дослiдника,
оскiльки вiн визначає тему роботи.

Мета дослiдження: тiсно переплiтається з назвою квалiфiка-
цiйної роботи й має чiтко вказувати на очiкуваний результат; не
слiд формулювати мету як «Дослiдження ...», «Вивчення ...», оскi-
льки цi слова вказують на засiб досягнення мети, а не на неї саму.

Для досягнення поставленої мети визначаються основнi задачi
дослiдження.

Задачi дослiдження: задачi подаються у виглядi перелiку з
використанням дiєслiв неозначеної форми (вивчити ..., описати ...,
встановити .., проаналiзувати ..., виявити ..., тощо).

Методи дослiдження: у роботi має бути поданим перелiк вико-
ристаних методiв дослiдження або досягнення поставленої мети.
При цьому перераховувати їх треба не вiдiрвано вiд змiсту робо-
ти, а стисло та змiстовно визначаючи, що саме дослiджувалося
тим чи iншим методом, що, у свою чергу, дає змогу переконатися
в логiчностi та доцiльностi їх застосування.

(Наукова) Новизна одержаних результатiв: необхiдно пока-
зати вiдмiннiсть одержаних результатiв вiд вiдомих ранiше, опи-
сати ступiнь новизни («Вперше отримано ...», «Удосконалено ...»,
«Дiстало подальший розвиток ...»).

Практичне значення отриманих результатiв: передбачає на-
дання iнформацiї щодо ступеню їх готовностi до впровадження
або масштабiв чи галузей використання.

За умови обговорення результатiв квалiфiкацiйної роботи на
засiданнях випускової кафедри, пiд час доповiдей на науково-
практичних конференцiях, нарадах та наукових семiнарах рiзного
рiвня, до вступу додається структурний компонент

Апробацiя результатiв дослiдження: у якому зазначаються:
повна назва заходу, рiвень, час та мiсце проведення, а також назва
доповiдi, тез студента як його учасника.
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Опублiкованi студентом результати квалiфiкацiйної роботи в
наукових виданнях, що є обов’язковою умовою пiдготовки квалi-
фiкацiйної роботи на здобуття ОКР магiстра, характеризуються
у вступi як структурний компонент.

Публiкацiї: можуть бути стаття у науковому журналi, фа-
ховому збiрнику наукових праць, збiрнику матерiалiв науково-
практичної конференцiї тощо.

Наприкiнцi вступу подається iнформацiя про структуру робо-
ти.

Структура роботи: наводиться в наступному виглядi
«Квалiфiкацiйна робота складається зi вступу, двох (трьох але

не бiльше чотирьох) роздiлiв, висновкiв, списку лiтератури та ви-
користаних джерел (40 найменувань), 2 додаткiв (за наявностi)
на 10 сторiнках. Повний обсяг квалiфiкацiйної роботи становить
xxx сторiнок. Текст квалiфiкацiйної роботи проiлюстровано 9 та-
блицями та 3 рисунками (за наявностi)».

Кожен елемент вступу повинен починатися з нового абзацу.
Назви елементiв повиннi видiлятися напiвжирним шрифтом.

Обсяг вступу не повинен перевищувати чотирьох сторiнок.

2.5 Основна частина

ОСНОВНА ЧАСТИНА квалiфiкацiйної роботи складається з
роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв, пiдпунктiв (за потреби). Кожен роз-
дiл починається з нової сторiнки. У кiнцi кожного роздiлу форму-
люються висновки iз стислим викладом наведених у роздiлi нау-
кових i практичних результатiв, що дає змогу вивiльнити загальнi
висновки вiд другорядних подробиць.

Основна частина роботи, як правило, подiляється на теорети-
чну та практичну (експериментальну) складовi та мiстить з два
або три роздiли, кожен з яких подiляється на пiдроздiли (парагра-
фи). Змiст роздiлiв основної частини повинен точно вiдповiдати
темi квалiфiкацiйної роботи i цiлком її розкривати. Назви роздiлiв
та параграфiв формулюються стисло та чiтко.
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Традицiйно перший роздiл присвячено аналiзу актуальних до-
слiджень за обраною темою. В оглядi лiтератури окреслюються
основнi етапи розвитку наукової думки зi своєї проблеми.

Стисло висвiтлюються роботи попередникiв, визначаючи пита-
ння, якi залишились невирiшеними. Бажано закiнчити цей роздiл
коротким резюме стосовно необхiдностi проведення дослiджень у
данiй галузi. Як правило, обсяг першого роздiлу становить 20%
вiд обсягу основної частини роботи (без врахування списку лiте-
ратури та використаних джерел i додаткiв).

Теоретичний роздiл, зазвичай, присвячується дослiдженню
iсторичних витокiв виникнення проблеми, причин її iснування,
досвiду вирiшення в Українi та за кордоном. Головним засобом
для цього є вивчення вiтчизняних та закордонних наукових робiт,
перiодичних видань, законодавчих та нормативних актiв, джерел
iншої iнформацiї, аналiз яких має бути не стiльки фактографi-
чним, як критичним. У роздiлi викладаються основнi теорети-
чнi й методичнi положення теми, проблемнi питання, дискусiйнi
та невирiшенi аспекти теми, визначається власне ставлення авто-
ра до них. Цей роздiл дослiдження включає виклад результатiв
аналiтичної роботи автора щодо понятiйно-термiнологiчної бази,
аналiз зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв функцiонування об’єкту.
Важливим аспектом даного роздiлу квалiфiкацiйної роботи має
стати розкриття сутностi та структури основних категорiй дослi-
дження, аналiз передового досвiду з вирiшення проблеми.

Практичний роздiл роботи може включати спостереження сту-
дента пiд час педагогiчної практики, аналiз власної дiяльностi за
проблемою дослiдження; опис методики проведеного експеримен-
ту, результати кiлькiсного та якiсного аналiзу експериментальної
роботи; методичнi та практичнi рекомендацiї. Обґрунтовується
напрямок розробки чи пропозицiй i викладається їхнiй змiст з
необхiдною аргументацiєю, розрахунками, схемами тощо.

Варто придiляти увагу логiчному зв’язку мiж роздiлами,
зокрема щодо використання результатiв аналiзу та дослiджень у
розробках i пропозицiях.
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Як теоретична, так i практична складовi квалiфiкацiйної робо-
ти повиннi вiдображати особисту думку автора, мiстити посилан-
ня на власний досвiд практичної дiяльностi. Наприкiнцi кожного
роздiлу квалiфiкацiйної роботи робляться локальнi висновки.

Остаточна структура основної частини роботи значною мiрою
залежить вiд її специфiки та може дещо вiдрiзнятися вiд пропа-
нованих рекомендацiй.

Виклад матерiалу пiдпорядковується провiднiй iдеї, визначе-
нiй автором.

2.6 Висновки

У ЗАГАЛЬНИХ ВИСНОВКАХ наводяться науковi та практи-
чнi результати, якi отриманi у процесi дослiдження, формулюю-
ться вирiшенi науковi проблеми та їх значення для науки i практи-
ки, наводяться висновки i рекомендацiї щодо їхнього наукового та
практичного впровадження.

Висновки можуть бути оформленi як пронумерований араб-
ськими цифрами виклад результатiв дослiдження, описаних у роз-
дiлах основної частини роботи.

Посилання на iнших авторiв, їхнє цитування, а також наведе-
ння загальновiдомих iстин у висновках не допускаються.

Рекомендується, щоб обсяг висновкiв становив не бiльше 5 вiд-
соткiв обсягу основної частини квалiфiкацiйної роботи.

2.7 Список використаних джерел

СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ ТА ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
мiстить перелiк усiх наукових праць та опублiкованих i неопу-
блiкованих джерел, на якi є посилання у квалiфiкацiйнiй роботi.

Цей список — iстотна частина роботи. Вiн вiдображає само-
стiйну роботу студента з першоджерелами. До списку включаю-
ться науковi публiкацiї рiзного рiвня, архiвнi джерела, що вико-
ристовувалися автором для обґрунтування позицiй своєї роботи.
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Кожна включена у такий список наукова праця чи джерело
має згадуватися у рукописi роботи. Не варто вносити до списку
використаних джерел роботи, на якi немає посилань у текстi робо-
ти i якi фактично не були використанi. Посилання на лiтературу
подаються вiдповiдно до встановлених стандартiв.

При роботi з науковими джерелами необхiдно пам’ятати, що
власне дослiдження передбачає передусiм критичний аналiз цих
джерел, а не механiчне переписування чужих думок без вiдповiд-
них посилань. Саме аналiз наукової лiтератури дає можливiсть ви-
значити ще невивченi аспекти наукової проблеми i точно окресли-
ти завдання роботи. Автор квалiфiкацiйної роботи повинен вмiти
викласти свiй погляд на шляхи вирiшення дослiджуваної пробле-
ми. При цьому вiн має показати вмiння оперувати науковою тер-
мiнологiєю, усвiдомлювати тi науковi визначення, якi найбiльш
точно характеризують проблему дослiдження.

Правила оформлення використаних джерел та лiтератури по-
дано у додатку 3.

2.8 Додатки
ДО ДОДАТКIВ включається допомiжний матерiал необхi-

дний для повноти сприйняття роботи:
— промiжнi математичнi доведення, формули та розрахунки;
— таблицi допомiжних цифрових даних;
— протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки еко-
номiчного ефекту;
— iнструкцiї та методики, опис алгоритмiв i програм вирiшення
задач за допомогою електронно-обчислювальних засобiв, якi роз-
робленi у процесi виконання роботи;
— iлюстрацiї допомiжного характеру.
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3 Вимоги до оформлення роботи

3.1 Загальнi вимоги до оформлення роботи
Загальнi вимоги. Текст друкується на одному боцi аркуша

бiлого паперу формату А4 (210х297 мм), через пiвтора iнтерва-
ли, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем. Але в разi потреби
допускається використання формату аркушiв А3 (297х420 мм).

Текст квалiфiкацiйної роботи друкується з дотриманням та-
ких вiдступiв вiд краю сторiнки: верхнiй, нижнiй i лiвий — 20 мм,
правий — 15 мм.

Повний обсяг квалiфiкацiйної роботи фiзико-математич-
ного циклу на здобуття:
— ступеня магiстра повинен становити не менше 50 сторiнок та
не перевищувати 100;
— ОКР спецiалiста — не менше 40 сторiнок та не перевищувати
80.

Повний обсяг квалiфiкацiйної роботи психолого-педагогiч-
ного циклу на здобуття:

— ступеня магiстра повинен становити не менше 70 сторiнок
та не перевищувати 120;

— ОКР спецiалiста — не менше 60 сторiнок та не перевищува-
ти 100.

Пiд час оформлення квалiфiкацiйної роботи необхiдно дотри-
муватися рiвномiрної щiльностi, контрастностi та чiткостi зобра-
ження впродовж усього документу. Прiзвища, назви установ, ор-
ганiзацiй у роботi наводяться мовою оригiналу. Скорочення слiв
i словосполучень виконуються вiдповiдно до чинних стандартiв з
бiблiотечної та видавничої справи.

Заголовки структурних частин квалiфiкацiйної роботи
«ЗМIСТ», «ПЕРЕЛIК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП»,
«РОЗДIЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ ТА
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкуються ве-
ликими лiтерами симетрично до тексту. Заголовки пiдроздiлiв
— маленькими лiтерами (крiм першої великої) з абзацного
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вiдступу. Крапка в кiнцi заголовку не ставиться. Якщо заголовок
складається з двох або бiльше речень, їх роздiляють крапкою.
Заголовки пунктiв друкуються маленькими лiтерами (крiм
першої великої) з абзацного вiдступу у пiдбiр до тексту. У кiнцi
надрукованого таким чином заголовка крапка не ставиться.
Вiдстань мiж заголовком (за винятком заголовка пункту) та
текстом має дорiвнювати 1-2 iнтервалам. Абзацний вiдступ має
бути однаковим упродовж усього тексту та дорiвнювати п’яти
знакам. Кожна структурна частина квалiфiкацiйної роботи
починається з нової сторiнки.

Нумерацiя. Сторiнки нумеруються арабськими цифрами з
дотриманням наскрiзної нумерацiї впродовж усього тексту. Номер
сторiнки вказується у правому верхньому кутi без крапки в кiнцi.

Титульний аркуш включається до загальної нумерацiї сторi-
нок квалiфiкацiйної роботи, номер сторiнки на титульному аркушi
не ставиться.

Роздiли, пiдроздiли, пункти i пiдпункти квалiфiкацiйної робо-
ти нумеруються арабськими цифрами. Роздiли повиннi мати по-
рядкову нумерацiю в межах викладу змiсту квалiфiкацiйної ро-
боти та позначатися цифрами без крапки, номер ставиться пiсля
слова «РОЗДIЛ». Заголовок роздiлу друкується з нового рядка.
Пiдроздiли повиннi мати порядкову нумерацiю в межах кожно-
го роздiлу. Номер пiдроздiлу складається з номера роздiлу i по-
рядкового номера пiдроздiлу, вiдокремленого крапкою. У кiнцi
номера пiдроздiлу ставиться крапка, наприклад: «1.1.» (перший
пiдроздiл першого роздiлу). Потiм у тому ж рядку йде заголовок
пiдроздiлу.

Пункти нумеруються у межах кожного пiдроздiлу. Номер пун-
кту складається з порядкових номерiв роздiлу, пiдроздiлу, пункту,
мiж якими ставляться крапки. У кiнцi номера ставиться крапка,
наприклад: «2.3.2.», потiм у тому ж рядку подається заголовок
пункту. Пункт може не мати заголовка. Пiдпункти нумеруються
у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.
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Такi структурнi частини квалiфiкацiйної роботи, як: змiст, пе-
релiк умовних позначень, вступ, висновки, список лiтератури та
використаних джерел, не мають порядкових номерiв. При цьому
всi сторiнки, на яких розмiщенi вказанi структурнi частини ро-
боти, нумеруються звичайним чином. (Не нумеруються лише їх
заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП»).

Iлюстрацiї. Iлюстрацiї (фотографiї, малюнки, схеми, графi-
ки, карти, креслення тощо) розмiщуються безпосередньо пiсля
тексту, де вони згадуються вперше. На всi iлюстрацiї мають бути
зробленi посилання. Якщо iлюстрацiя створена не автором квалi-
фiкацiйної роботи, необхiдно дотримуватися вимог чинного зако-
нодавства про авторськi права.

Креслення, малюнки, схеми, графiки, дiаграми повиннi вiд-
повiдати вимогам стандартiв «Єдиної системи конструкторської
документацiї» та «Єдиної системи програмної документацiї».

Номер iлюстрацiї, її назва та пояснювальнi пiдписи розмiщую-
ться послiдовно пiд iлюстрацiєю. Iлюстрацiї позначаються словом
«Рис.» i нумеруються послiдовно в межах роздiлу, за винятком
iлюстрацiй, поданих у додатках. Номер iлюстрацiї складається з
номеру роздiлу та порядкового номеру iлюстрацiї, мiж якими ста-
виться крапка. Наприклад: Рис. 3.1. (перший рисунок третього
роздiлу).

Таблицi. Цифровий матерiал, як правило, подається у вигля-
дi таблиць. Таблицю розташовують безпосередньо пiсля тексту, у
якому вона згадується вперше, або на наступнiй сторiнцi.

На всi таблицi повиннi бути посилання в текстi квалiфiкацiйної
роботи.

Нумерацiя таблиць здiйснюється в межах роздiлу. Номер та-
блицi складається з номеру роздiлу та порядкового номеру табли-
цi, наприклад: «Таблиця 2.1».

Таблиця повинна мати назву, яка розмiщується над нею та
друкується симетрично до тексту. Назва та слово «Таблиця» по-
чинається з великої лiтери.
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Приклад побудови таблицi

Таблиця 2.1.
Напiвгрупа вiдповiдностей S(S4)

H ≤ S4 × S4 |H| F KF |Aut F |
E 1 E KE = 30 |Aut E| = 1

C2 9 E,C2 KC2 = 50 |Aut C2| = 1

C3 4 E,C3 KC3 = 5 |Aut C3| = 2

C4 6 E,C2, C4 KC4 = 6 |Aut C4| = 3

K4 1 E,C2,K4 KK4 = 28 |Aut K4| = 6

S3 4 E,C2, S3 KS3 = 5 |Aut S3| = 6

D4 3 E,C4, D2, C2, D4 KD4 = 3 |Aut D4| = 8

A4 1 E,C3, A4 KA4 = 1 |Aut A4| = 12

S4 1 E,C2, S3, S4 KS4 = 1 |Aut S4| = 24

Якщо рядки або графи таблицi виходять за межi формату сто-
рiнки, таблицю подiляють на частини, розмiщуючи одну частину
пiд iншою або переносячи частину таблицi на наступну сторiнку,
при чому її заголовки (вертикальнi та горизонтальнi) повторюю-
ться у кожнiй частинi таблицi.

Заголовки граф таблицi починаються з великої лiтери, а пiдза-
головки — з малої, якщо вони складають одне речення iз заголов-
ком. Пiдзаголовки, що мають самостiйне значення, пишуться з
великої лiтери. У кiнцi заголовкiв i пiдзаголовкiв таблиць крапки
не ставляться.

Формули та рiвняння. Формули та рiвняння розташовую-
ться безпосередньо пiсля тексту, у якому вони згадуються, посе-
рединi рядка. Вище та нижче кожної формули має бути залишено
не менше одного вiльного рядка.

Формули та рiвняння нумеруються порядковою нумерацiєю в
межах роздiлу. Номер формули або рiвняння складається з но-
меру роздiлу та порядкового номеру формули або рiвняння, вiд-
окремлених крапкою.
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Пояснення значень символiв i числових коефiцiєнтiв, що вхо-
дять до формули чи рiвняння, наводяться безпосередньо пiд фор-
мулою у тiй послiдовностi, у якiй вони наведенi у формулi. По-
яснення значення кожного символу слiд давати з нового рядка.
Перший рядок починається з абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад:
«Вiдомо, що

Z =
M1 −M2

d1 − d2
, (2.3)

де M1,M2 — математичне очiкування;
d1, d2 — середнє квадратичне вiдхилення мiцностi та наванта-

ження [23].»
Формули, що iдуть одна за одною та не роздiленi текстом, вiд-

окремлюються комою.

Цитування та посилання на використанi лiтературнi
джерела. У процесi написання наукової роботи згiдно з вимо-
гами наукової етики студент повинен обов’язково посилатися на
авторiв i джерела, з яких запозичує матерiали або окремi резуль-
тати. Посилання бажано робити на останнi видання публiкацiй.
На бiльш раннi видання можна посилатися лише в тих випадках,
коли працi, у яких мiститься необхiдний матерiал, не перевидава-
лися (твори вiдомих математикiв, фiзикiв, педагогiв та iн.).

На пiдтвердження власних аргументiв посиланням на автори-
тетне джерело або з метою критичного аналiзу точки зору чи тво-
ру iнших авторiв наводяться цитати. Науковий етикет потребує
точного вiдтворення цитованого тексту, бо найменше скорочення
наведеного уривку може спотворити змiст, закладений автором.
Використовувати цитати в текстi роботи доцiльно тодi, коли є по-
треба порiвняти погляди рiзних авторiв з приводу одного й того ж
питання. Текст, який цитується, береться в лапки та супроводжу-
ється посиланням на джерела. Посилання робляться i тодi, коли
думка автора переказується.
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Загальнi вимоги до цитування такi:
а) текст цитати починається та закiнчується лапками та наво-
диться в тiй граматичнiй формi, у якiй вiн поданий у джерелi, зi
збереженням особливостей авторського написання. Науковi тер-
мiни, запропонованi iншими авторами, не видiляються лапками,
за винятком тих, що викликали загальну полемiку. У цих випад-
ках використовується вираз «так званий»;
б) цитування повинно бути повним, без довiльного скорочення
авторського тексту та перекручень думок автора. Пропуск слiв,
речень, абзацiв при цитуваннi допускається без перекручення ав-
торського тексту та позначається трьома крапками. Вони ставля-
ться у будь-якому мiсцi цитати (на початку, всерединi, наприкiн-
цi). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв роздiловий
знак, то вiн не зберiгається;
в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на
джерело;
г) у разi непрямого цитування (переказi, викладi думок iнших
авторiв своїми словами) слiд бути гранично точним при переданнi
змiсту, коректним в оцiнках результатiв i давати вiдповiднi поси-
лання на джерело;
д) якщо необхiдно виявити ставлення автора наукової працi до
окремих слiв або думок з цитованого тексту, то пiсля них у кру-
глих дужках ставлять знак оклику або знак питання;
е) коли автор квалiфiкацiйної роботи, наводячи цитату, видiляє
в нiй деякi слова, то робиться спецiальне застереження, тобто пi-
сля тексту, який пояснює видiлення, ставиться крапка, потiм де-
фiс i вказуються iнiцiали автора, а весь текст застереження вмiщу-
ється у круглих дужках. Варiантами таких застережень є: (курсив
наш. -М.Х.), (пiдкреслено мною. -М.Х.), (розбивка моя. -М.Х.).

Якщо використовуються матерiали з монографiй, збiрникiв
статей, iнших джерел з великою кiлькiстю сторiнок, тодi в по-
силаннi варто точно вказувати номери сторiнок з джерела, на яке
дається посилання в квалiфiкацiйнiй роботi.
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Посилання в текстi квалiфiкацiйної роботи зазначаються у
квадратних дужках порядковим номером цього джерела за бiблiо-
графiчним списком (списком використаної лiтератури) i вiдповiд-
ною сторiнкою. Наприклад: «Учений розробив методику прогно-
зування потреби у висококвалiфiкованих фахiвцях [9, с.66]». Цей
запис означає, що науковець посилається на роботу, яка значиться
у списку лiтератури пiд номером 9, а матерiал взято зi сторiнки 66
цього джерела. Або: «За останнi три роки число учнiв у малоком-
плектних школах збiльшилося у два рази [37, с.56-60]». Цей запис
свiдчить, що статистичнi данi про чисельнiсть учнiв розмiщенi у
джерелi пiд номером 37 на сторiнках з 56-ї по 60-у.

Переказ думок декiлькох авторiв оформлюється зазначенням
у квадратних дужках номерiв їхнiх праць у бiблiографiчному спи-
ску через крапку з комою. Наприклад, запис [4; 5; 7; 9] означає
посилання на джерела пiд номерами 4,5,7,9 у списку лiтератури.

Список лiтератури та використаних джерел. Вiдомостi
про джерела, включенi до списку, необхiдно давати вiдповiдно до
вимог мiжнародних i державного стандартiв з обов’язковим наве-
денням назв праць. Зокрема, потрiбну iнформацiю можна одер-
жати з таких стандартiв: ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографи-
ческое описание документа. Общие требования и правила состав-
ления», ДСТУ 3582-97 «Iнформацiя та документацiя. Скорочення
слiв в українськiй мовi у бiблiографiчному описi. Загальнi вимоги
та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись.
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и прави-
ла».

Додатки. Додатки оформлюються як продовження квалiфi-
кацiйної роботи на наступних її сторiнках або у виглядi окремої
частини (книги) у порядку появи та посилань у текстi.

Якщо додатки подаються на наступних сторiнках квалiфiка-
цiйної роботи, кожен з них починається з нової сторiнки, їм да-
ються заголовки, що друкуються вгорi малими лiтерами з пер-
шої великої симетрично до тексту сторiнки. Посерединi рядка над
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заголовком малими лiтерами з першої великої друкується слово
«Додаток» i велика лiтера, що позначає додаток за алфавiтним
порядком. При оформленнi додаткiв окремою частиною (книгою)
на титульному аркушi пiд назвою квалiфiкацiйної роботи друку-
ють великими лiтерами слово «ДОДАТКИ».

Якщо у квалiфiкацiйнiй роботi як додаток використовується
документ, що має самостiйне значення й оформлюється згiдно
з вимогами до документiв даного виду, його копiя вмiщується в
квалiфiкацiйнiй роботi без змiн. Перед копiєю вмiщується аркуш,
на якому посерединi друкується слово «Додаток» i його назва,
праворуч у верхньому кутi ставиться порядковий номер сторiнки.
Сторiнки копiї документа нумеруються, продовжуючи наскрiзну
нумерацiю.

3.2 Поради щодо оформлення тексту роботи
Навички професiйного оформлення тексту є складовою май-

стерностi iнформацiйного аналiтика. Вони мiстять двi складовi:
1) бездоганне дотримання норм орфографiї та пунктуацiї укра-
їнської мови;
2) акуратне вiзуальне оформлення роботи.

Щодо останнього, то окрiм чiткого дотримання описаних вище
норм оформлення квалiфiкацiйної роботи, слiд також дотримува-
тись таких загальних правил оформлення текстiв:
– не допускається присутнiсть у текстi подвiйних пробiлiв;
– не допускається присутнiсть пробiлiв перед початком та пiсля
абзацу;
– не допускається присутнiсть пробiлiв перед знаками пунктуацiї
(крапками, комами, двокрапками тощо);
– для рядкiв, у яких внаслiдок вживання довгих слiв утворились
великi прогалини, використовуються т.зв. «м’якi переноси»;
– не допускається наявнiсть т.зв. «висячих» рядкiв — випадкiв,
коли на сторiнцi розмiщується лише один рядок абзацу, а решта
— на iншiй;
– по всьому тексту роботи використовуються однаковi типи мар-
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керiв для маркiрованих спискiв, причому допускається вживання
лише таких маркерiв: «X», «•», «◦», «–», «––» (без лапок);
— по всьому тексту роботи використовуються однаковi типи ла-
пок, причому слiд дотримуватись принципу парностi (лапки, що
закривають, повиннi бути того ж типу, як i тi, що вiдкривають):
«текст», “текст”, „текст”, «текст". Лапки обов’язково повиннi бути
подвiйними (тобто лапки типу ‘текст’ не використовуються);
— мiж прiзвищем та iнiцiалами, мiж числами та позначенням
їх розмiрностi (см., млрд., номером обов’язково ставляться неро-
зривнi пробiли;
— розрiзняється використання у текстi дефiсiв, середнiх та ши-
роких тире: дефiс («–») використовується лише у складних
словах (наприклад, «iнформацiйно–аналiтичний», «соцiально–
економiчний» тощо); середнє (коротке) тире («–») використо-
вується у дiапазонах значень (наприклад, 165–180 сторiнок,
XVI–XVIII столiття, с. 50–52); довге тире («—») використовується
для вiддiлення складових частин речення (наприклад, «паблiк рi-
лейшнз — це особлива функцiя управлiння», «частота оновлення
новин — декiлька разiв на тиждень»), причому перед довгим ти-
ре обов’язково ставиться нерозривний пробiл, пiсля — звичайний
пробiл;
— стиль «напiвжирний» у текстi застосовується лише при оформ-
леннi назв роздiлiв, пiдроздiлiв та пiдпунктiв роботи, а також для
позначення назв елементiв вступу («Актуальнiсть дослiдження»,
«Мета дослiдження» тощо); для iнших цiлей вiн не використову-
ється;
— стиль «курсив» у текстi може використовуватись для позначе-
ння окремих фрагментiв тексту, на якi автор хоче звернути увагу
(в цьому випадку в дужках пiсля вiдповiдного фрагменту зазна-
чається «курсив наш»), або при цитуваннi певного автора, який
у своєму текстi застосував курсив (в цьому випадку пiсля вiдпо-
вiдного фрагменту в дужках зазначається «курсив автора»). Крiм
того, курсив може використовуватись для видiлення при першому
згадуваннi прiзвищ осiб, що згадуються в роботi (але не в перелi-
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ку авторiв-дослiдникiв, якi розробляли тi чи iншi питання), назв
органiзацiй чи пiдприємств та специфiчних термiнiв;
— стиль «пiдкреслений» у текстi зазвичай не використовується,
зокрема, слiд уникати його при позначеннi посилань на iнтернет–
ресурси.

3.3 Пiсляредакцiйна правка
Коли робота повнiстю готова (тобто до неї не передбачається

внесення подальших змiн), потрiбно придiлити увагу пiсляреда-
кцiйнiй правцi документу, метою якої є остаточне оформлення
зовнiшнього виду роботи.

Для проведення пiсляредакцiйної правки квалiфiкацiйної ро-
боти можна скористатись таким контрольним списком:
1) Перевiрити, чи вiдповiдає оформлення всiх текстових елемен-
тiв вимогам. Якщо нi — застосувати вiдповiднi стилi або внести
корективи в стильовi правила.
2) Перевiрити, чи всi структурнi елементи роботи вiдображенi у
її змiстi. Якщо нi — перевiрити, чи оформленi заголовки вiдсутнiх
елементiв вiдповiдними стилями.
3) Оновити змiст вiдповiдними засобами текстового редактора.
4) Перевiрити вiдповiднiсть тексту роботи вимогам.
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4 Захист роботи
Надрукований рукопис квалiфiкацiйної роботи ретельно вичи-

тується та перевiряється автором. Робота має бути написана дер-
жавною (українською) лiтературною мовою, науковим стилем, без
граматичних та стилiстичних помилок. Особливої уваги при пе-
ревiрцi потребують цитати, таблицi, бiблiографiчнi посилання. На
титульнiй сторiнцi робота засвiдчується пiдписом автора.

4.1 Рецензування роботи
За мiсяць до захисту студент повинен подати науковому керiв-

никовi перший варiант всiєї роботи. Результати перевiрки квалiфi-
кацiйних робiт науковими керiвниками обговорюються на засiдан-
нi кафедри, на якому вирiшується питання щодо стану готовностi
та допуску робiт до захисту (проводиться попереднiй захист). По-
зитивна оцiнка роботи науковим керiвником є пiдставою для реко-
мендацiї студента для внесення до проекту наказу про допуск до
захисту. У разi негативної оцiнки квалiфiкацiйної роботи науко-
вим керiвником студент викликається на засiдання кафедри для
звiтування про стан виконання роботи та винесення остаточного
рiшення щодо можливостi продовження дослiдження.

Остаточний варiант квалiфiкацiйної роботи подається науко-
вому керiвниковi та рецензенту для пiдготовки вiдгуку та рецензiї
за 2 тижнi до захисту. Завершену квалiфiкацiйну роботу студент
надає керiвниковi для узагальненого аналiзу та пiдготовки вiдгу-
ку на неї (додаток В). Якщо робота, з погляду керiвника, готова
до захисту перед ДЕК, вiдповiдна рекомендацiя зазначається у
кiнцi вiдгуку.

Письмовий вiдгук наукового керiвника на квалiфiкацiйну ро-
боту висвiтлює рiвень використання студентом теоретичних знань
для вирiшення завдань дослiдження, аналiз методики, оцiнку яко-
стi вирiшення завдань та запропонованих дослiдником заходiв, iн-
формацiю про недолiки роботи, загальнi висновки та оцiнку квалi-
фiкацiйної роботи. Науковий керiвник оцiнює квалiфiкацiйну ро-
боту записом: «Рекомендується до захисту», а в разi негативної
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оцiнки — «До захисту не рекомендується». У випадку негатив-
ного висновку щодо допуску студента до захисту квалiфiкацiйної
роботи це питання ставиться на розгляд членiв кафедри за участю
наукового керiвника.

Кожна квалiфiкацiйна робота спрямовується на рецензуван-
ня (додаток Г). Рецензентами квалiфiкацiйних робiт можуть бути
кандидати наук, доценти або доктори наук, професори, якi пра-
цюють на кафедрах унiверситету, близьких за фахом, а також
керiвники навчальних закладiв рiзних типiв та рiвнiв акредита-
цiї або високо квалiфiкованi фахiвцi–практики державних установ
вiдповiдно до теми квалiфiкацiйної роботи.

Рецензенти визначають актуальнiсть обраної проблеми, нови-
зну i методику дослiдження, теоретичне i практичне значення ро-
боти, аргументовано характеризують її позитивнi сторони та не-
долiки. На пiдставi цього рецензенти оцiнюють роботу за нацiо-
нальною шкалою: «вiдмiнно», «добре», «задовiльно», «незадовiль-
но». Рецензент пiдписує рецензiю iз зазначенням свого прiзвища,
iменi, по батьковi, мiсця роботи i посади, яку займає. Якщо рецен-
зент не є працiвником унiверситету, то його пiдпис засвiдчується
печаткою вiддiлу кадрiв за основним мiсцем роботи.

Перед захистом квалiфiкацiйної роботи керiвником повинен
бути заповнений оцiночний лист (додаток Д).

4.2 Документи до захисту роботи
На випускову кафедру квалiфiкацiйна робота повинна бути

подана для реєстрацiї за 10 днiв до захисту (державної атестацiї).
Пiсля зазначеного термiну квалiфiкацiйнi роботи не реєстру-

ються, а студенти до захисту не допускаються.
Для захисту квалiфiкацiйної роботи студент повинен подати:

– один друкований примiрник роботи;
– витяг з протоколу засiдання кафедри про рекомендацiю до за-
хисту;
– вiдгук наукового керiвника;
– рецензiю;
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– iлюстративний матерiал;
– оригiнали опублiкованих матерiалiв, методичних розробок;
– електронний варiант роботи на CD-RW, який оформлюється
одним файлом у форматi *.pdf. Назвою файлу є прiзвище авто-
ра, подане в транскрипцiї лiтерами латинського алфавiту (напри-
клад, Ivanchuk.pdf), та файл з презентацiєю роботи з аналогiчною
назвою. Електронний варiант роботи повинен повнiстю вiдповiд-
ати роботi в друкованому виглядi.

Квалiфiкацiйна робота, яка не вiдповiдає вимогам щодо змiсту
та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану,
не мiстить матерiалiв конкретного дослiдження, обґрунтованих
пропозицiй, а також не має вiдгуку та рецензiї, до захисту не до-
пускається.

Завiдувач випускової кафедри несе персональну вiдповiдаль-
нiсть за допуск до захисту квалiфiкацiйних робiт, що вiдповiдають
викладеним вимогам та вiдсутнiсть академiчного плагiату, що за-
свiдчує власним пiдписом на титульному аркушi квалiфiкацiйної
роботи.

4.3 Пiдготовка презентацiї
Основна мета презентацiї — це забезпечення стислого та нао-

чного подання основних результатiв квалiфiкацiйної роботи. При
пiдготовцi презентацiї студенти повиннi вирiшити два важливих
завдання:
– створити короткий анотований конспект свого виступу;
– викласти основнi положення та результати проведеного дослi-
дження.

Структура презентацiї:
1-й слайд — тема квалiфiкацiйної роботи, прiзвище доповiдача та
керiвника, рiк захисту;
2-й слайд — актуальнiсть теми квалiфiкацiйної роботи;
3-й слайд — об’єкт, предмет;
4-й слайд — мета та завдання роботи;
5-й слайд — методи дослiдження.
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На наступних слайдах вiдображається опис даних, отриманих
у дослiдженнi, їх обґрунтування, у тому числi з використанням
комп’ютерних програм. На останнiх одному-двох слайдах подаю-
ться загальнi висновки та рекомендацiї щодо впровадження ре-
зультатiв квалiфiкацiйної роботи.

Кiлькiсть окремих слайдiв презентацiї залежить вiд особливо-
стей доповiдi студента. При розробцi презентацiї рекомендується
дотримуватися таких вимог:
– тривалiсть доповiдi — 7–10 хв.;
– максимальна кiлькiсть слайдiв — 15 шт.;
– використовуються ключовi слова i фрази, а не речення;
– на одному слайдi — одне-два ключових поняття;
– текстовий матерiал подається у схемах та органiзацiйних дiа-
грамах, числовий — у таблицях або дiаграмах (графiк — демон-
страцiя змiн у часi, секторна дiаграма — демонстрацiя вiдношення
частини до цiлого, гiстограма — демонстрацiя порiвнянь);
– матерiал пiдкрiплений графiчними зображеннями та вiдео–
фрагментами;
– дотримана логiка викладу та грамотнiсть;
– доповiдь студента доповнюється iнформацiєю на слайдi, а не ду-
блює її;
– ефекти анiмацiї не заважають сприйняттю, а акцентують увагу
на потрiбних моментах доповiдi;
– текст легко читається (мiнiмальний розмiр шрифту — 20 pt –
напiвжирний);
– фон, колiр тексту та дiаграм пасують i вiдповiдають правилу з
основних кольорiв та їх вiдтiнкiв;
– шаблон оформлення — однаковий для всiх слайдiв презентацiї;
– дотримується контраст мiж текстом, фоном i графiкою.

31



4.4 Захист квалiфiкацiйної роботи
Для захисту квалiфiкацiйних робiт щорiчно створюється Дер-

жавна екзаменацiйна комiсiя (ДЕК), до складу якої входять го-
лова та члени комiсiї.

Захист квалiфiкацiйних робiт проводиться на вiдкритому за-
сiданнi ДЕК при обов’язковiй присутностi голови комiсiї та керiв-
ника дослiдження (у випадку вiдсутностi керiвника з поважних
причин, його iнтереси може презентувати завiдувач кафедри) i
передбачає доповiдь випускника, яка структурно вибудовується
послiдовно вiд актуальностi теми дослiдження до висновкiв i про-
позицiй.

Перед початком захисту квалiфiкацiйних робiт деканат фа-
культету подає до ДЕК зведену вiдомiсть про виконання студен-
тами навчального плану та отриманi ними оцiнки.

Випускова кафедра подає до ДЕК:
– квалiфiкацiйну роботу студента;
– вiдгук керiвника квалiфiкацiйної роботи;
– рецензiю на роботу фахiвця вiдповiдної квалiфiкацiї.

До захисту не допускаються студенти, якi не виконали на-
вчальний та iндивiдуальний плани роботи або на час подання до
захисту квалiфiкацiйної роботи мають академiчну заборгованiсть.

Дата захисту визначається графiком засiдань ДЕК, що затвер-
джується ректором унiверситету i доводиться деканом факульте-
ту до вiдома голови, членiв ДЕК, студентiв-випускникiв.

Захист квалiфiкацiйної роботи проходить на вiдкритому засi-
даннi ДЕК. Перебiг захисту робiт фiксується в протоколi ДЕК.

Захист вiдбувається публiчно, повинен носити характер диску-
сiї й проходити в обставинах високої вимогливостi, принциповостi
та дотримання наукової етики. Захист однiєї квалiфiкацiйної ро-
боти не повинен перевищувати 20 хвилин.

Процедура захисту проводиться у такiй послiдовностi:
– повiдомлення секретарем ДЕК об’єктивних даних випускника
(прiзвище, iм’я, по батьковi, результати успiшностi за час навча-
ння в унiверситетi);
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– оголошення секретарем ДЕК теми роботи, iнформацiї про вiд-
гук наукового керiвника та рецензiї на квалiфiкацiйну роботу;
– презентацiя випускником основних результатiв дослiдження;
– дискусiя (вiдповiдi автора роботи на запитання, виступи членiв
ДЕК щодо матерiалiв роботи).

Пiд час повiдомлення основних результатiв дослiдження (10-
12 хв.) студент може за допомогою технiчних засобiв або наочно
демонструвати схеми, таблицi, iлюстрацiї, матерiали з яких вино-
сяться на захист. Вказанi матерiали обов’язково узгоджуються з
науковим керiвником.

Пiд час доповiдi випускник повинен:
– стисло обґрунтувати вибiр теми, її актуальнiсть, мету i завдан-
ня; розкрити теоретичне та практичне значення дослiдження;
– чiтко сформулювати основнi висновки та рекомендацiї;
– показати ґрунтовнi знання першоджерел та наукової лiтератури
з обраної проблеми, всебiчне володiння матерiалом дослiдження;
– продемонструвати здатнiсть самостiйно аналiзувати й узагаль-
нювати результати дослiдження;
– головну увагу придiлити власним дослiдженням i розробкам.

Студент зобов’язаний вiдповiсти на запитання голови, членiв
ДЕК, науковцiв та випускникiв, присутнiх на захистi. У дискусiї
мають право брати участь усi присутнi на захистi. Наприкiнцi
автору, за його бажанням, може бути надано заключне слово.

На закритому засiданнi ДЕК пiдводяться пiдсумки захисту й
ухвалюється рiшення про загальну оцiнку щодо написання i захи-
сту квалiфiкацiйної роботи та присвоєння випускниковi освiтньо-
квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста або ступеня магiстра за вiдпо-
вiдною спецiальнiстю. Результати захисту оголошуються публiчно
того ж дня, пiсля пiдписання в установленому порядку передба-
ченого процедурою захисту протоколу.

У разi виявлення членами ДЕК недостатнього рiвня виконан-
ня квалiфiкацiйної роботи або вiдсутностi випускника на захистi
з поважної причини комiсiя може рекомендувати доопрацювати
роботу та подати на повторний захист через рiк.
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При встановленнi плагiату повторний захист роботи не дозво-
ляється.

Незалежно вiд причин повторний захист квалiфiкацiйної ро-
боти в той же рiк не допускається.

4.5 Критерiй оцiнювання роботи
При оцiнюваннi квалiфiкацiйної роботи Державна екзамена-

цiйна комiсiя бере до уваги такi чинники:
— змiстовнiсть квалiфiкацiйної роботи в цiлому (її творчий ха-
рактер, вмiння автора аналiзувати теоретичний матерiал, аргу-
ментованiсть його позицiї та висновкiв, наявнiсть власних дослi-
джень, нестандартних пiдходiв та елементiв новизни, обґрунтова-
нiсть сформульованих практичних рекомендацiй);
— самостiйнiсть у розробцi проблеми;
— якiсть формулювання мети та завдань дослiдження, складання
плану роботи, використання сучасних наукових методiв та прийо-
мiв, обробка, аналiз та синтез отриманих даних;
— правильнiсть оформлення квалiфiкацiйної роботи (структур-
на i логiчна побудова, коректнiсть використання лiтературних та
iнформацiйних джерел, стиль викладу, грамотнiсть, дотримання
вимог щодо оформлення списку використаних джерел та лiтера-
тури, iлюстративний матерiал);
— рiвень виступу студента (побудова доповiдi, чiткiсть у форму-
люваннi актуальностi, мети i завдань роботи, вмiння зробити пра-
вильнi висновки, культура мовлення, вiдповiдi на питання);
— вiдгук керiвника та оцiнка наукового рiвня дослiдження рецен-
зентом.

Результати захисту квалiфiкацiйних робiт оцiнюються вiдпо-
вiдно до затвердженої в ДДПУ системи оцiнювання рiвня знань
студентiв, що передбачає спiввiдношення за 100-бальною шкалою,
нацiональною шкалою («вiдмiнно», «добре», «задовiльно», «неза-
довiльно») та оцiнки ECTS, i оголошуються публiчно у день за-
хисту пiсля оформлення протоколiв засiдання ДЕК.

Оцiнка «вiдмiнно» (90-100 балiв; А) ставиться, коли:
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— обґрунтована актуальнiсть теми, тема розкрита повнiстю, до-
слiдження виконане на високому науково-теоретичному та мето-
дичному рiвнi;
— одержанi результати систематизованi, висновки i рекомендацiї
є переконливими; продемонстровано вiльне володiння матерiалом
дослiдження;
— оформлення роботи вiдповiдає вимогам.

Оцiнка «добре» (75-89 балiв; BC) ставиться, коли:
— обґрунтована актуальнiсть теми, тема розкрита повнiстю, до-
слiдження виконане на достатньо високому науково-теоретичному
та методичному рiвнi;
— одержанi результати систематизованi, але висновки не є пере-
конливими, або вiдсутнi рекомендацiї, або є незначнi зауваження
до оформлення роботи.

Оцiнка «задовiльно» (60-74 балiв; DE) ставиться, коли:
— тема розкрита повнiстю, але науково-теоретичний та методи-
чний рiвень її виконання не дуже високий;
— одержанi результати систематизованi недостатньо;
— висновки зробленi непереконливо;
— пiд час захисту продемонстровано посереднiй рiвень володiння
матерiалом дослiдження;
— не дотриманi всi вимоги щодо оформлення роботи.

Оцiнка «незадовiльно» (0-59 балiв; FX) ставиться, коли:
— тема розкрита неповнiстю, науково-методичний рiвень роботи
низький;
— висновки непереконливi;
— студент погано володiє матерiалом дослiдження, неспроможний
вiдповiсти на запитання;
— є суттєвi зауваження до оформлення лiтератури.

Рiшення ДЕК щодо оцiнки знань, виявлених пiд час захисту
роботи, а також присвоєння студенту квалiфiкацiї магiстра або
спецiалiста та видання йому державного документа ухвалюється
на закритому засiданнi ДЕК вiдкритим голосуванням звичайною
бiльшiстю голосiв членiв комiсiї, якi брали участь у засiданнi.
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За однакової кiлькостi голосiв голос голови ДЕК є вирiшаль-
ним.

Державна екзаменацiйна комiсiя може ухвалити рiшення реко-
мендувати студента до вступу до аспiрантури, а також найбiльш
вагомi результати квалiфiкацiйних робiт до публiкацiї у збiрниках
наукових праць, вiсниках, журналах, iнших наукових виданнях,
для застосування в лекцiйних курсах та семiнарсько-практичних
заняттях з фахових дисциплiн.
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5 Додатки
Додаток А

Бланк заяви для затвердження теми дослiдження

 

 Ректору ДДПУ 
 професору Омельченко С.О. 
  
 студента 5 курсу  групи 
 денної форми навчання 
 фізико-математичного факультету 
 за освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем 
   , 
  (спеціаліста / магістра)  

 спеціальність  

  (шифр та назва спеціальності) 

  

 (прізвище, ім’я, по-батькові студента) 

 

 

заява. 

 

 

 Прошу затвердити тему кваліфікаційної роботи  

«   

  » 
(повна назва кваліфікаційної роботи) 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, ступеня  

 (спеціаліста /магістра) 

за спеціальністю  

 (шифр і назва спеціальності) 

та наукового керівника –   , 
 (прізвище, ім’я, по-батькові керівника) 

 ,  , 
(науковий ступінь)  (вчене звання)  

 

(посада) 

кафедри  

 (повна назва кафедри) 

 
(повна назва установи, де працює науковий керівник) 

 

 

     
(дата)   (підпис студента)  

 

 

 

Науковий керівник       

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

Завідувач випускової кафедри       

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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Додаток Б
Бланк завдання на квалiфiкацiйну роботу

 

Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад  

«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

Факультет Фізико-математичний 
  

Кафедра  
  

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

 

 (спеціаліст / магістр) 

Спеціальність  

 (шифр і назва спеціальності) 

 
 ЗАТВЕРДЖУЮ 
 Завідувач випускової кафедри 

       

 (підпис)  (прізвище, ініціали) 

  

 «  »  2013 р. 

 
З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 
 

 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

 

1. Тема роботи 
 

 
 

керівник роботи  

 (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
(науковий ступінь, вчене звання) 

 

Затверджені наказом ДДПУ від «  »  201__ року №  
 

 

2.      Строк подання студентом роботи  
 

3. Вихідні дані до роботи (основні джерела) 
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4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки  
(перелік питань, які потрібно розробити) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Перелік графічного матеріалу  
(з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

 

 

 

 

 
 

6. Консультанти розділів роботи 
Підпис, дата 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 
завдання 
видав 

завдання 
прийняв 

1.    

2.    

3.    

    

 

7.     Дата видачі завдання __.__.2015  

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 
з/п 

Назви  
етапів виконання 

кваліфікаційної роботи 

Терміни 
виконання 
етапів роботи 

Примітка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
 

 

 Студент    

  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 Керівник роботи    

  (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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Додаток В
Орiєнтовна схема вiдгуку керiвника роботи

В I Д Г У К
на квалiфiкацiйну роботу

(прiзвище та iнiцiали студента)

(назва теми)
за спецiальнiстю

(шифр та назва спецiальностi)

– Актуальнiсть теми.
– Вiдповiднiсть змiсту роботи обранiй темi.
– Рiвень повноти розробки питань та окремих проблем.
– Рiвень теоретичної та професiйної пiдготовки виконавця роботи,
його здатнiсть до самостiйної роботи.
– Логiчнiсть, послiдовнiсть, аргументованiсть викладу матерiалу,
вмiння робити висновки.
– Характеристика студента за час роботи над квалiфiкацiйною
роботою (дисциплiнованiсть, наполегливiсть, пiдготовленiсть).
– Дотримання автором графiка написання роботи.
– Важливiсть запропонованих виконавцем роботи рекомендацiй
щодо впровадження в практичну дiяльнiсть.
– Загальний висновок щодо вiдповiдностi магiстерської роботи
встановленим вимогам.
Науковий керiвник:

(науковий ступiнь)

(вчене звання)

(посада) (пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
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Додаток Г
Орiєнтовна схема рецензiї на квалiфiкацiйну роботу

Р Е Ц Е Н З I Я
на квалiфiкацiйну роботу

(прiзвище та iнiцiали студента)

(назва теми)
за спецiальнiстю

(шифр та назва спецiальностi)

– Актуальнiсть теми.
– Характеристика структури роботи та якостi правильностi
оформлення.
– Висновок про вiдповiднiсть змiсту роботи її завданням.
– Коротка характеристика роботи за роздiлами, ступiнь викори-
стання автором останнiх досягнень науки та практики.
– Позитивнi сторони, недолiки та зауваження до роботи.
– Новизна й оригiнальнiсть iдей, покладених в основу роботи.
– Методика вивчення й обробки матерiалiв дослiдження.
– Наявнiсть у роботi практичних рекомендацiй та їхнє обґрунту-
вання.
– Загальна оцiнка про вiдповiднiсть роботи встановленим вимогам
та її цiннiсть для практичного застосування.
– Оцiнка квалiфiкацiйної роботи (за чотирибальною шкалою).
Рецензент:

(науковий ступiнь)

(вчене звання)

(посада) (пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
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Додаток Д
 

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ ТА  
КРИТЕРІ Ї  ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

 

Студента (ки) фізико-математичного факультету 

     

(прізвище)  (ім’я)  (по батькові) 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

 

(спеціаліста / магістра) 

за спеціальністю  

 шифр та назва спеціальності 
 

Тема роботи  

 

 

№ Чинники,  
які враховуються комісією ДЕК 

при оцінюванні роботи 

О
д
е
р
ж
а
н
и
й
 

б
а
л
 

М
а
кс
и
м
а
л
ь

н
и
й
 б
а
л
 

1 2 3 4 
Результати дослідження та рівень відповідності вимогам щодо 
оформлення результатів роботи 

 
70 

1. Рівень теоретичного дослідження, ступінь вивчення сучасних методів  10 
2. Логічність і послідовність викладення матеріалу, що досліджується  10 

3. Відповідність результатів, які досягнуті в роботі, поставленій меті й 
завданням 

 5 

4. Рівень практичного дослідження проблеми, реальність і суттєвість 
результатів /запропонованих рекомендацій 

 10 

5. Наукова новизна результатів / запропонованих рекомендацій  5 
6. Апробація результатів дослідження: участь у роботі секційних засідань 

відповідної кафедри (наукового гуртка) та виступ на одному з них 
 10 

7. Наявність опублікованої статті за результатами дослідження  10 
8. Якість оформлення результатів дослідження, зокрема ілюстративного 

матеріалу; відсутність орфографічних та стилістичних огріхів. 
 10 

«Виклад-захист» основних результатів дослідження 20 
9. Логічність, послідовність й чіткість викладу основних результатів 

дослідження 
 10 

10. Рівень володіння культурою презентації наукової роботи; застосування 
мультимедійної техніки тощо. 

 5 

11. Дотримання регламенту виступу, вільність володіння матеріалом  5 

Рівень відповідей на питання членів комісії 10 
12. Теоретична обґрунтованість відповіді  5 
13. Аргументованість при захисті своїх пропозицій та поглядів на проблему.  5 

 Разом  100 
 

Висновок державної екзаменаційної комісії: 
За 100-бальною 

шкалою 

Градація за шкалою 

ЕСТS 

Оцінка за 

національною шкалою 

Дата 

    

 

Секретар ДЕК   /  

    (прізвище та ініціали) 

Голова ДЕК   /  

    (прізвище та ініціали) 
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Додаток 2
Обов’язковi елементи титульної сторiнки

Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогiчний унiверситет»

Фiзико-математичний факультет
Назва кафедри

ПРIЗВИЩЕ IМ’Я ПО БАТЬКОВI

УДК номер

НАЗВА ТЕМИ ДОСЛIДЖЕННЯ

Квалiфiкацiйна робота

на здобуття ступеня магiстра або
на здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
спецiалiста за спецiальнiстю код та назва

Керiвник: посада, вчений сту-
пiнь, вчене звання
Iнiцiали та прiзвище

м. Слов’янськ – 2015 рiк
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Додаток 2
Зразок оформлення перелiку умовних позначень

ПЕРЕЛIК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

|A| – потужнiсть множини A;
|a| – порядок елемента a;
[a, b] – комутатор a−1b−1ab елементiв a i b;
⟨a, b, . . . , c⟩ – група, породжена елементами a, b, . . . , c;
An – знакозмiнна група всiх парних пiдстановок степеня n;
AutG – група всiх автоморфiзмiв групи G;
C – множина комплексних чисел;
C(a) – клас спряженостi елемента a;
Dn – дiедральна група степеня n;
E – одинична пiдгрупа групи;
e – одиничний (нейтральний) елемент групи;
G/H – фактор–група групи G за нормальною пiдгрупою H;
H �G – H є нормальною пiдгрупою групи G;
InnG – група всiх внутрiшнiх автоморфiзмiв групи G;
АСК – афiнна система координат;
КСК – косокутна система координат;
ПСК – прямокутна система координат;
|−→a | – модуль вектора −→a ;
∠(−→a ,

−→
b ) – кут мiж векторами −→a i

−→
b ;

−→a ↑↑
−→
b – колiнеарнi вектори −→a i

−→
b , що є спiвнаправленими;

−→a ↑↓
−→
b – колiнеарнi вектори −→a i

−→
b , що є рiзнонаправленими;

−→a ||
−→
b – вектори −→a i

−→
b , що є паралельними;

−→a ⊥
−→
b – вектори −→a i

−→
b , що є перпендикулярними;

⟨−→a ,
−→
b ⟩ – скалярний добуток векторiв −→a i

−→
b ;

[−→a ,
−→
b ] – векторний добуток векторiв −→a i

−→
b .
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Додаток 3
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