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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в 

Державному університеті телекомунікацій (далі – Положення) є складовою 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Державному 

університеті телекомунікації (далі – Університет), регулює організацію 

підготовки і захисту кваліфікаційної роботи та розроблено з урахуванням вимог 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативних документів 

МОН України, стандартів вищої освіти України, Положення «Про організацію 

освітнього процесу в Державному університеті телекомунікацій», Положення 

«Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної Комісії у 

Державному університеті телекомунікацій», «Положення про систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату в Державному університеті 

телекомунікацій», освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти. 

Положення визначає загальні вимоги до кваліфікаційної роботи, вимоги 

до її змісту, обсягу та структури. Положення також регламентує порядок 

виконання кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти та її організаційний 

супровід. Окремі пункти Положення конкретизуються в методичних 

рекомендаціях випускових кафедр з урахуванням специфіки спеціальностей. 

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 

академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених 

Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими законами України 

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; 

атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 

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

освіти та відповідних освітніх програм за спеціальністю та вирішення питань 
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щодо присвоєння випускникам відповідного ступеня вищої освіти, відповідної 

кваліфікації та видачі диплома; 

випускник – це здобувач вищої освіти, який успішно виконав у повному обсязі 

розроблений університетом, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, 

навчальний план теоретичної та практичної підготовки фахівця відповідного 

рівня вищої освіти за певною спеціальністю, освітньою програмою і допущений 

до проходження атестації; 

відгук наукового керівника – оцінка особи, яка здійснює безпосереднє 

керівництво підготовкою та написанням кваліфікаційної роботи; складається із 

обґрунтування актуальності теми, логічності і структури викладення матеріалу, 

якості огляду й аналізу літератури, коректності цитувань і посилань на наведені 

в тексті цитати інших авторів, коректності й обґрунтованості вибору методів 

дослідження, якості емпіричного матеріалу, ретельності обробки 

експериментальних даних, коректності формулювання власних висновків, 

відповідності висновків меті та завданням роботи; аналізу повноти, 

завершеності, ступеню самостійності, якості оформлення роботи, практичної 

цінності роботи, а також особистого внеску студента в розробку порушених у 

роботі проблем; 

екзаменаційна комісія – комісія, що створюється для проведення атестації 

випускників Університету; 

кваліфікаційна робота – самостійне теоретико-прикладне дослідження, 

виконується на завершальному етапі навчання студентів за першим 

(бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Основне 

завдання кваліфікаційної роботи – продемонструвати рівень теоретичної та 

практичної підготовки випускника, уміння самостійно вести науковий пошук і 

вирішувати конкретні наукові завдання, визначити рівень науково-теоретичної 

підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом; 

кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей 
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(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується 

відповідним документом про вищу освіту; 

компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь 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; 

рецензія – фаховий аналіз та критична оцінка кваліфікаційної роботи студента, 

що надається висококваліфікованими спеціалістами виробничих, наукових і 

проектних організацій, працівниками і викладачами інших вищих навчальних 

закладів та містить оцінку роботи за визначеною шкалою оцінки знань. На 

кожну кваліфікаційну роботу надається одна рецензія. Вона має містити 

заголовок кваліфікаційної роботи, коротке перерахування основних питань, 

позитивні і негативні враження, оцінку актуальності, практичної значимості, 

пропозиції щодо оцінювання. 

1.3. Кваліфікаційна робота є документом, на підставі якого 

Екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, 

його готовність до самостійної роботи за фахом, приймає рішення про 

присвоєння відповідної кваліфікації. 

1.4. Захист кваліфікаційної роботи є визначеною формою атестації 

здобувачів вищої освіти за певним рівнем вищої освіти відповідно до 

державних стандартів вищої освіти, освітніх програм. Захисту роботи передує її 

перевірка на плагіат. 

1.5. Кваліфікаційна робота підлягає перевірці на академічний плагіат та 

оприлюдненню шляхом розміщення в репозитарії Університету.  
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1.6. Виконання та захист кваліфікаційних робіт здійснюється 

здобувачами вищої освіти державною мовою. 

 Положення є внутрішнім нормативним документом Університету та є 

обов’язковим для виконання всіма учасниками освітнього процесу. 

 

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Кваліфікаційна робота є самостійною оригінальною працею, яка 

виконується на першому та/чи другому рівнях вищої освіти на завершальному 

етапі навчання, і покликана продемонструвати здатність здобувача вищої освіти 

розв’язувати типові завдання діяльності, визначені Національною рамкою 

кваліфікацій (НРК), стандартом вищої освіти та освітньою програмою. 

2.2. Кваліфікаційна робота – це вид науково-дослідної роботи, який має 

виключно індивідуальний характер, що дає можливість виявити ступінь та 

рівень наукової підготовки здобувача певного рівня вищої освіти з чітко 

означеного фаху, і на підставі публічного захисту якого, рішенням 

екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти, випускнику 

видається диплом встановленого зразка про присудження відповідного 

освітнього ступеня та присвоєння відповідної кваліфікації.  

2.3. Кваліфікаційна робота передбачена освітньою програмою, 

навчальним планом і завершує підготовку студента в Університеті та має 

засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його спеціальну та 

загальнонаукову підготовку, вміння застосовувати здобуті в Університеті 

знання для розв’язання науково-практичних завдань, здатність до проведення 

досліджень, систематизації та свідомого засвоєння знань, наявність в її автора 

навичок наукової роботи.  

2.4. До виконання кваліфікаційних робіт залучаються: 

– усі студенти, що навчаються за освітніми програмами для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр», які передбачають публічний захист 

кваліфікаційної роботи як форму атестації; 

– усі студенти, які навчаються для здобуття освітнього ступеня «магістр».  
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2.5. Кваліфікаційна робота бакалавра виконується протягом навчання на 

випускному курсі; кваліфікаційна робота магістра – упродовж усього терміну 

навчання в магістратурі. 

2.6 Здобувач вищої освіти відповідного рівня (бакалаврського, 

магістерського) (далі – здобувач) виконує кваліфікаційну роботу як власний 

проект за унормованою в Університеті процедурою, у межах якої планує свої 

дії з урахуванням індивідуальних здібностей та умінь.  

2.7. На підставі публічного захисту кваліфікаційної роботи екзаменаційна 

комісія приймає рішення щодо присудження особі, яка успішно виконала 

освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідного ступеня вищої 

освіти та присвоєння відповідної кваліфікації. 

2.8. Положення є рамковим і встановлює єдині вимоги до якості 

виконання кваліфікаційних робіт та організації їх підготовки. Особливості 

кваліфікаційних робіт відображають компетенційні моделі фахівців різних 

галузей знань і спеціальностей, за якими відбувається підготовка здобувачів в 

Університеті та які відображені у відповідних освітньо-професійних програмах, 

конкретизовані в методичних вказівках, підготовлених випусковими 

кафедрами.  

Випускові кафедри Університету конкретизують вимоги до структури, 

змісту, обсягу, порядку підготовки та захисту кваліфікаційних робіт 

здобувачами вищої освіти профільних освітньо-професійних програм зі 

спеціальностей у відповідних методичних рекомендаціях, які розробляються з 

урахуванням норм цього Положення.  

2.9. Порядок оцінювання кваліфікаційних робіт регулює Положення про 

порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів у Державному 

університеті телекомунікацій.  

2.10. Регламент захисту кваліфікаційної роботи визначений Положенням 

про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти у Державному 

університеті телекомунікацій. 
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2.11. Відповідальними за актуальність і відповідність тематики 

кваліфікаційної роботи профілю спеціальності та спеціалізації підготовки 

фахівця, а також за керівництво та організацію її виконання, є науковий 

керівник кваліфікаційної роботи, керівник проектної групи (гарант) освітньої 

програми та завідувач випускової кафедри.  

 

3. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

3.1. Виконання кваліфікаційної роботи містить такі орієнтовні етапи:  

- вибір теми роботи та обґрунтовування її актуальності;  

- визначення напрямів дослідження;  

- складання та затвердження Плану виконання кваліфікаційної роботи;  

- постановка мети та конкретних завдань дослідження;  

- обговорення окремих частин та роботи в цілому з науковим керівником, 

заслуховування виконання плану роботи на засіданні кафедри;  

- оформлення роботи;  

- доповідь про результати дослідження (попередній захист) на засіданні 

кафедри, надання висновку кафедри про допуск (недопуск) до захисту, 

підготовка рецензії;  

- подання зброшурованої та електронної версій кваліфікаційної роботи на 

кафедру, остаточна перевірка роботи на дотримання академічної доброчесності 

(за 2 тижні до захисту), розміщення роботи в репозитаріїї Університету (за 2 

тижні до початку підсумкової атестації),  

- підготовка відгуку та рецензії  

- підготовка до захисту: написання доповіді, підготовка ілюстративного 

(презентаційного) матеріалу (схеми, графіки, діаграми, таблиці, якщо це 

потрібно);  

- публічний захист кваліфікаційної роботи.  

3.2. Тема випускної кваліфікаційної роботи відображає основну ідею, 

завдання, положення, які необхідно дослідити. Одним із критеріїв вибору теми 

є її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики.  
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Теми кваліфікаційних робіт формуються відповідно до профілю 

випускової кафедри та сучасних досягнень у відповідній предметній галузі або 

суміжних сферах науки й техніки.  

3.3. Наукові керівники та теми кваліфікаційних робіт обираються 

здобувачами вищої освіти самостійно на основі розробленого і затвердженого 

випусковими кафедрами переліку тем, а також з урахуванням власних наукових 

інтересів. Здобувач також може сам запропонувати тему кваліфікаційної 

роботи, достатньо аргументовано обґрунтувавши доцільність її розробки.  

3.4. Теми кваліфікаційних робіт у поточному навчальному році не можуть 

дублювати теми за попередні 5 (п’ять) років.  

3.5. Тематика кваліфікаційних робіт окремо для кожного рівня вищої 

освіти (відповідно до вимог стандартів та освітніх програм) розробляється 

згідно з науковими дослідженнями кафедри, рекомендаціями стейкхолдерів та 

за поданням гаранта освітньої програми затверджується на засіданні випускової 

кафедри  не пізніше місяця після початку останнього семестру навчання 

здобувачів.  

Кваліфікаційна робота може виконуватися за тематикою, яку замовляють 

державні установи, підприємства та організації. Рекомендовано також 

передбачити теми кваліфікаційних робіт, які у майбутньому можуть 

трансформуватися у теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії.  

3.6. Тематика кваліфікаційних робіт щорічно оновлюється і коригується з 

урахуванням новацій у законодавстві, науково-дослідницькій роботі, 

рекомендацій організацій і установ замовників випускників, Екзаменаційних 

комісій.  

3.7. Закріплення теми кваліфікаційної роботи, призначення наукового 

керівника, консультантів (у разі потреби) затверджується наказом Університету 

за поданням директора Навчально-Наукового інституту (далі – ННІ)  

Університету, завідувача випускової кафедри  ННІ Університету  та гаранта 

освітньої програми:  
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- за першим (бакалаврським) рівнем - до 15 лютого останнього року 

навчання;  

- за другим (магістерським) рівнем - до 15 вересня другого року навчання.  

 

3.8. Внесення змін та уточнень до тем кваліфікаційних робіт можливе:  

- за першим (бакалаврським) рівнем - не пізніше 1 березня останнього 

року навчання;  

- за другим (магістерським) рівнем - не пізніше 1 жовтня другого року 

навчання. 

Зміни затверджуються наказом ректора Університету, проект якого 

вносить директор Навчально-Наукового Інституту Університету на підставі 

службової записки завідувача кафедри  ННІ Університету за обґрунтованою 

заявою здобувача, погодженою з науковим керівником та гарантом освітньої 

програми.  

Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та не містити 

неоднозначного тлумачення. У темі зазначається об’єкт, який досліджується, 

або за матеріалами якого виконується робота.  

3.9. Після остаточного узгодження теми кваліфікаційної роботи з 

науковим керівником здобувач подає заяву на ім’я завідувача кафедри, в якій 

зазначає назву теми, наукового керівника та консультанта (у разі потреби) 

(зразок заяви наведено у додатку А).  

3.10. Протягом місяця після затвердження теми кваліфікаційної роботи 

розробляється та узгоджується з науковим керівником та консультантом (за 

потреби) План виконання кваліфікаційної роботи, який затверджується 

завідувачем випускової кафедри. План може корегуватися, про що робляться 

відповідні записи у затвердженому варіанті.  

3.11. Важливим є дотримання основних вимог щодо наукового рівня 

кваліфікаційної роботи, її змісту, структури, форми викладення матеріалу, а 

також оформлення. 

 



10 
 

4. ЗАГАЛЬНІ  ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

4.1. Кваліфікаційна робота має відповідати низці вимог, найважливішими 

серед яких є:  

- актуальність теми, відповідність її сучасному стану й перспективам 

розвитку тієї чи іншої галузі науки, практичним завданням відповідної сфери 

науки; 

- самостійність наукових пошуків студента; 

- окресленість наукового апарату (об’єкт, предмет, мета, завдання роботи,  

методи дослідження, практичне значення тощо); 

- опис та аналіз проведених автором експериментів;  

 - глибина й повнота аналізу наукової літератури з теми дослідження, 

змістовність, вивчення й критичний аналіз монографічних і періодичних видань 

з теми;  

 - узагальнення результатів, їх обґрунтування, аргументованість і 

конкретність висновків і рекомендацій;  

- логічність викладу матеріалу;  

- достовірність отриманих результатів;  

- грамотність, науковий стиль викладу.  

Таким чином, кваліфікаційна робота повинна бути:  

- реальною – відображати рішення сучасних проблем, пов’язаних з 

функціонуванням системи дослідження та її підсистем, мати науково-

теоретичне і практичне значення;  

- актуальною – повинна бути присвячена дослідженням і розробкам, що 

відносяться до сучасних проблем розвитку відповідної галузі, що мають 

особливу важливість на сучасному етапі;  

- інформативною – повною мірою відображати дослідження, проведене на 

високому теоретичному і практичному рівнях на основі загальнонаукової та 

конкретно-наукової методології.  

4.2. Кваліфікаційна робота є документом, на підставі якого Екзаменаційна 

комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до 
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самостійної роботи за фахом, приймає рішення про присвоєння відповідної 

кваліфікації.  

4.3. Кваліфікаційна робота виконується на завершальному етапі навчання 

здобувачів вищої освіти в Університеті:  

- за першим (бакалаврським) рівнем -  8 семестр;  

- за другим (магістерським) рівнем -    2 (11) семестр.  

4.4. На виконання кваліфікаційної роботи виділяється:  

- на першому (бакалаврському) рівні - 6 кредитів ЄКТС;  

- на другому (магістерському) рівні - 9 кредитів ЄКТС.  

4.5. Кваліфікаційна робота має комплексний характер і пов’язана з 

використанням набутих здобувачем вищої освіти компетентностей, результатів 

навчання, відповідно до стандартів вищої освіти та освітніх програм.  

У більшості випадків кваліфікаційна робота є продовженням та більш 

поглибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Вона 

передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і 

практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних 

наукових, виробничих та інших завдань.  

4.6. Науковими керівниками кваліфікаційних робіт призначаються 

викладачі Університету, які мають науковий ступінь кандидата або доктора 

наук, вчене звання доцента або професора.  

У разі потреби науковий керівник може залучати до консультування 

окремих розділів роботи фахівців з інших структурних підрозділів 

Університету, інших закладів освіти, установ та організацій. Навантаження для 

консультування виділяється із загального обсягу годин наукового керівника. 

4.7. Рецензентами кваліфікаційних робіт призначаються високо-

кваліфіковані фахівці підприємств, установ, організації, науково-педагогічні 

працівники як кафедр Університету так і інших закладів вищої освіти 

(відповідно галузі обраної теми).  

4.8. Відповідальність за матеріал, викладений у кваліфікаційній роботі 

студента-випускника, порядок використання фактичного матеріалу та іншої 
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інформації під час його виконання, обґрунтованість й достовірність висновків, 

положень несе здобувач і науковий керівник роботи. У випускній 

кваліфікаційній роботі не допускається запозичення (плагіат) матеріалу без 

посилання на автора та джерело інформації.  

4.9. Кваліфікаційна робота виконується державною мовою - українською 

мовою. Написання та захист кваліфікаційної роботи іноземною мовою можливе 

за поданням директора Навчально-Наукового інституту Університету та за 

погодженням ректора  Університету.  

4.10. Кваліфікаційна робота виконується відповідно до Плану виконання 

кваліфікаційної роботи, що складається випусковою кафедрою і затверджується 

завідувачем кафедри  Університету.  

4.11. У випадку недотримання встановлених вимог, науковий керівник не 

пізніше 30 днів до засідання Екзаменаційної комісії  із захисту кваліфікаційної 

роботи надає інформацію щодо стану (відсотка) її виконання до деканату ННІ 

Університету. 

 4.12. Кваліфікаційна робота набуває певної специфіки залежно від 

освітнього ступеня.  

Кваліфікаційна робота бакалавра – це самостійне, завершене навчально-

наукове дослідження, що синтезує підсумок теоретичної та практичної 

підготовки в межах нормативної та варіативної складових освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за відповідною спеціальністю. Кваліфікаційна 

робота бакалавра демонструє:  

- якість засвоєних знань з відповідної освітньо-професійної програми;  

- здатність самостійного осмислення проблеми, творчого її дослідження;  

- здатність визначати актуальність, мету та задачі дослідження;  

- здатність застосовувати сучасні методи для отримання та аналізу 

емпіричних даних;  

- уміння збирати, аналізувати та систематизувати наукові, нормативно-

правові джерела, вести бібліографічний пошук із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій;  
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- уміння оформляти результати наукових досліджень відповідно до 

сучасних вимог.  

Магістерська робота будується на залученні більшого обсягу матеріалу, 

відрізняється глибиною аналізу, що проводиться, і теоретичною значущістю 

висновків, практичною спрямованістю отриманих результатів. Кваліфікаційна 

робота магістра повинна задовольняти такі вимоги:  

- відповідати сучасному рівню розвитку науки;  

- бути розробкою актуальною для науки і практики теми;  

- містити принципово новий матеріал, що передбачає опис нових фактів, 

явищ і закономірностей або інтерпретацію раніше відомих положень з 

інших наукових позицій або в іншому аспекті;  

- мати внутрішню єдність;  

- відрізнятися обґрунтованістю думок і точністю даних, що наводяться;  

- містити всесторонньо аргументовані та значущі висновки, що є 

логічним наслідком аналізу досліджуваного матеріалу, узагальнювальні 

підсумки дослідження;  

- містити результати, що свідчать про наявність в автора навичок 

наукової роботи в обраній царині, доводити його здібність до ведення 

самостійних наукових пошуків, розв’язання конкретних наукових завдань.  

4.13. У кваліфікаційній роботі необхідно стисло, логічно та 

аргументовано представляти зміст і результати досліджень, уникати загальних 

слів, бездоказових тверджень, тавтології.  

4.14. Кваліфікаційна робота, як правило, складається зі:  

- вступу;  

- основної частини, поділеної на розділи та підрозділи (експерименту);  

- висновків;  

- списку використаних джерел;  

- додатків (якщо вони потрібні).  

4.15. Незалежно від обраної теми, структура кваліфікаційної роботи має 

бути такою:  
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- титульний аркуш (додаток Б);  

- план виконання кваліфікаційної роботи (додаток В);  

- зміст;  

- перелік умовних позначень (за необхідності);  

- вступ;  

- основна частина, яка складається з декількох розділів (2-3). Розділи у 

свою чергу поділяються, як правило, на підрозділи, що розкривають теоретичні 

та практичні аспекти означеної в роботі проблеми. Кожен розділ може 

складатися з 2-4 підрозділів. Після кожного розділу мають бути сформульовані 

висновки;  

- загальні висновки;  

- список використаних джерел;  

- додатки (за необхідності).  

4.16. Орієнтовний обсяг кваліфікаційних робіт: 

- за першим (бакалаврським) рівнем - 60 тис. - 90 тис. знаків (з урахуванням 

цифр, символів тощо) / 40-80 сторінок;  

- за другим (магістерським) рівнем - 90 тис. - 120 тис. знаків (з урахуванням 

цифр, символів тощо) / 80-100 сторінок. 

Список використаних джерел і додатки до обсягу роботи не 

зараховуються. 

4.17. Кваліфікаційні роботи необхідно оформлювати згідно з вимогами 

відповідних галузевих стандартів до проектно-конструкторської та проектно-

технологічної документації: оформлюються відповідно до ДСТУ 3008:2015 

«Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та 

правила оформлювання». 

Кваліфікаційна робота повинна бути набрана на комп'ютері. Робота 

виконується на білому папері формату А4 (210x297 мм).  

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої 

жирності. Ілюстрації мають бути чорно-білого кольору.  
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Друкування тексту – за допомогою комп'ютера здійснюється через 1,5 

міжрядкових інтервали, 14 кегль, шрифт Times New Roman. Поля: - ліве – 30 

мм; праве – 15 мм; верхнє, нижнє – 20 мм. 

Заголовки розділів пишуть по центру симетрично тексту великими 

літерами. Заголовки підрозділів – по центру симетрично тексту малими 

літерами (крім першої). Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку в 

кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з 2-х або більше 

речень, їх відділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом – 2 

інтервали. Заголовки підкреслювати не рекомендується. Кожний розділ слід 

починати з нового аркуша (сторінки). Підрозділи починають з відступом від 

попереднього тексту на 1 інтервал на тій самій сторінці.  

 

5. ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

5.1. До публічного захисту кваліфікаційної роботи допускаються 

здобувачі освіти, які виконали навчальний план, успішно пройшли попередній 

захист кваліфікаційної роботи.  

5.2. Попередній захист проводиться, як правило, за місяць до дати 

захисту.  

5.3. Рішення про допуск до захисту приймається на засіданні кафедри 

ННІ Університету на підставі результатів попереднього захисту. Витяг з 

протоколу засідання кафедри з обґрунтуванням цього рішення подається у 

деканат відповідного Навчально-Наукового інституту. На підставі витягу 

деканат інституту подає проект наказу на допуск до підсумкової атестації.  

5.4. З метою визначення якості та ступеня готовності до захисту 

кваліфікаційної роботи випускова кафедра організовує попередній захист з 

обов’язковою презентацією студентом основних положень дослідження, 

обговоренням поточної перевірки на дотримання академічної доброчесності.  
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5.5. Процес підготовки кваліфікаційної роботи систематично контролює 

науковий керівник, виконання завдань кваліфікаційної роботи заслуховуються 

на засіданнях кафедри (1 раз на семестр).  

5.6. Науковий керівник перевіряє на відповідність встановленим вимогам 

оформлення кваліфікаційної роботи, здійснює поточні та остаточні перевірки 

на дотримання академічної доброчесності відповідно до «Положення про 

систему запобігання та виявлення академічного плагіату в Державному 

університеті телекомунікацій»,   та надає відгук (додаток Г), в якому 

зазначається:  

- актуальність дослідження;  

- обґрунтування використаних методів дослідження;  

- рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань при 

виконанні дослідження;  

- вміння самостійно вирішувати наукові та практичні проблеми; логічно, 

послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки;  

- повнота розкриття теми;  

- недоліки роботи та зауваження;  

- дотримання академічної доброчесності  

- рекомендація до захисту.  

Кваліфікаційна робота обов'язково підлягає перевірці на плагіат за 

допомогою спеціалізованих сервісів відповідно до «Положення про систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату в Державному університеті 

телекомунікацій» та оприлюдненню шляхом розміщення в репозитарії 

Університету. 

5.7. Кваліфікаційна робота обов’язково повинна мати рецензію. Рецензія 

(додаток Д) повинна бути завірена в установленому порядку. При рецензуванні 

кваліфікаційної роботи рекомендується визначати:  

- новизну постановки і розроблення проблеми;  

- використання наукових методів дослідження;  

- аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій;  
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- вміння здобувача освітнього ступеня магістра, чітко, грамотно й 

аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;  

- недоліки та зауваження щодо змістовної частини роботи, оформлення;  

- висновок щодо рекомендації до захисту із зазначенням оцінки за 

прийнятою шкалою оцінювання знань.  

5.8. Негативний письмовий відгук наукового керівника або негативна 

рецензія щодо змісту кваліфікаційної роботи та отриманих результатів 

дослідження не є підставою недопущення до захисту.  

5.9. Відповідно оформлена кваліфікаційна робота (разом із відгуком та 

рецензією) реєструється на кафедрі.  

Здобувач не має права вносити зміни у кваліфікаційну роботу після її 

реєстрації. Титульна сторінка представленої роботи містить підписи: студента, 

наукового керівника, наукового консультанта (за потреби).  

5.10. Процедура захисту включає:  

- доповідь студента про зміст роботи (до 10 хвилин);  

- запитання до автора роботи;  

- виступ рецензента або оголошення рецензії (у разі відсутності рецензента);  

- відповіді студента на зауваження рецензента.  

Доповідь повинна містити: обґрунтування актуальності теми, мету, 

завдання, об'єкт, предмет дослідження, методи, які були використані у ході 

дослідження, основні результати дослідження.  

Захист кваліфікаційної роботи здійснюється з використанням 

презентацій. Під час захисту кваліфікаційної роботи здобувач зобов'язаний дати 

вичерпні відповіді на всі зауваження у відгуках та рецензіях, а також на 

запитання представників ЕК, які були поставлені у ході захисту.  

При оцінюванні захисту кваліфікаційної роботи ЕК бере до уваги такі 

показники:  

- якість кваліфікаційної роботи загалом (творчий характер, вміння автора 

аналізувати теоретичний матеріал, обґрунтованість сформульованих 

практичних рекомендацій);  
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- самостійність у розробці проблеми;  

- якість оформлення кваліфікаційної роботи (науковий стиль викладу, 

грамотність, бібліографія);  

- рівень виступу здобувача (чіткість у формулюванні актуальності, мети і 

завдань роботи, вміння зробити правильні висновки, культура мовлення);  

- відгук керівника і оцінку роботи рецензентом.  

5.11. Здобувачу освіти, який не захищав кваліфікаційну роботу у 

визначений графіком термін з поважних, підтверджених документально 

причин, захист роботи може бути перенесений. Після розгляду заяви ректором і 

прийняття позитивного рішення готується проект наказу про захист 

кваліфікаційної роботи за індивідуальним графіком.  

5.12. Здобувачі освіти,  які не допущені до захисту кваліфікаційних робіт, 

як і ті, що отримали незадовільні оцінки, відраховуються з Університету з 

отриманням академічної довідки і правом одноразового повторного захисту 

кваліфікаційної роботи (з наступного навчального року) протягом трьох років 

після відрахування з Університету (у період роботи, згідно затвердженого 

графіку, Екзаменаційної комісії Університету за відповідною освітньою 

програмою).  

5.13. Після поновлення студента  в Університеті  для захисту 

кваліфікаційної роботи, на першому засіданні кафедри ННІ Університету 

приймається рішення, чи може здобувач освіти подати на повторний захист ту 

саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему.  

5.14. Поновлення до складу студентів Університету для повторного 

захисту кваліфікаційної роботи здійснюється відповідно до Положення про 

порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної Комісії у Державному 

університеті телекомунікацій, Положення про переведення, поновлення та 

вступ на паралельне навчання та цього Положення.  
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6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Дане Положення набуває чинності з моменту введення його в дію 

наказом Університету.  

6.2. Випускова кафедра  ННІ Університету  на основі Положення про 

кваліфікаційні роботи розробляє методичні рекомендації до виконання 

кваліфікаційних робіт за певною освітньою програмою відповідної 

спеціальності, в яких зазначаються особливості їх написання з урахуванням 

специфіки об’єктів дослідження, викладаються методичні поради щодо 

розкриття тих чи інших наукових/практичних проблем, а також наводиться 

орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт тощо. Методичні рекомендації 

схвалюються науково-методичною комісією ННІ Університету та 

затверджуються Вченою радою Університету.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Зразок заяви на затвердження теми кваліфікаційної роботи 

 

Завідувачу кафедри ____________________  

(назва кафедри) 

Державного університету телекомунікацій 

_____________________________________ 

 (науковий ступінь, вчене звання, 

_____________________________________  

П1Б зав. кафедри)  

здобувача вищої освіти освітньо-професійної програми  

_____________________________________  

(назва освітньо-професійної програми)  

_____________________________________  

                                                                   (назва Навчально-Наукового інституту)  

_______________________________курсу  

                                                                      (курс)  

денної/заочної форми навчання  

_____________________________________  

                                                                 (ПІБ здобувача)  

 

 

 

 

заява. 

Прошу затвердити таку тему кваліфікаційної роботи: 

«_____________________________________________________________» та 

призначити науковим керівником ______________________________________.  

                                                           ((науковий ступінь, вчене звання, П1Б) 

 

 

                                                 « _____» ________20 ____р. Підпис_____________ 

 

 

 

 

 

Візи:  

- наукового керівника; 

- завідувача кафедри. 
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Додаток Б 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

КАФЕДРА 

 

До захисту допустити:  

Завідувач кафедри  

_________ _____________  
(підпис) (ПІБ завідувача кафедри)  

«__» _________ 20__р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ» 
 

 

 

Кваліфікаційна робота  

здобувача вищої освіти першого (бакалаврського)  

/ другого (магістерського) рівня вищої освіти  

освітньо-професійної програми 

 «____________________________»  
(назва освітньо-професійної програми)  

_____________________________  
(прізвище, імя, по батькові здобувача вищої освіти)  

Науковий керівник:  

______________________________  
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання,)  

Рецензент:  

______________________________  
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи)  

 

 

Кваліфікаційна робота захищена  

з оцінкою___________________  

Секретар ЕК_________________  

«____» 20__ р.  

 

 

 

Київ 20___ 
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Додаток В 

 

 ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

КАФЕДРА 
Рівень вищої освіти ______________________________________________________________  

  Шифр та назва спеціальності _______________________________________________________  

 Освітньо-професійна програма _____________________________________________________  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Завідувач кафедри_________________,  

(науковий ступінь, вчене звання)  

_________ _______________  
(підпис) (ПІБ завідувача кафедри)  

«__» _______ 20 р.  

 

ПЛАН ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
_____________________________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема роботи_______________________________________________________________________  

Керівник роботи_____________________________________________________________________,  
                                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)  

затверджені наказом Державного університету телекомунікацій  від «___» ______20__ р. №__  

2. Строк подання здобувачем роботи       

___________________________________________________________________________________  

3. Вихідні дані до роботи (мета, об’єкт, предмет) 

___________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

4. Зміст роботи (перелік питань, які потрібно розробити)  

Наприклад:  

Розділ 1.___________________________________________________________________________  

Розділ 2. ___________________________________________________________________________ 

Розділ 3.___________________________________________________________________________ 

5. Інформаційна база дослідження______________________________________________________ 
6. Перелік графічного матеріалу _______________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

 
№ 

з/п  
 

 

Назва етапів кваліфікаційної роботи 

Строк 

виконання 

етапів 

роботи 

 

Примітка 

    

    

    

    

    

Здобувач                                              ______________                       

_____________________ 
                                                                                                                       (підпис)                                                                                                 (прізвище та ініціали)  

Науковий керівник роботи      ______________                _____________________ 
                                                                                                                       (підпис)                                                                                               (прізвище та ініціали) 
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Додаток Г 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

 

ВІДГУК 

 

керівника на кваліфікаційну роботу 

здобувача 

____________________________________________________________________ 

Тема кваліфікаційної роботи___________________________________________  

Науковий керівник ___________________________________________________ 

Актуальність теми____________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Об’єкт дослідження __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Характеристика теоретичного рівня, наявності самостійних розробок та 

практичної значимості роботи __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Зауваження та недоліки________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Загальний висновок керівника 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

  

Науковий керівник ______________ «____» _________ 20__ р.  
                                                            (підпис) 

Кваліфікаційна робота переглянута.  

Здобувач ________________ допускається до захисту кваліфікаційної роботи в 

Екзаменаційній комісії  

Завідувач кафедри ________________  ____________________  
                                                          (ПІБ)                        (підпис) 
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Додаток Д 

 

РЕЦЕНЗІЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

здобувача освітньго ступеня «Бакалавр» /«Магістр» 

 

____________________________________________________________________  

(ПІБ) 

На тему 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Актуальність теми____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Самостійність розробки і пропозиції автора 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Практична значимість роботи___________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Зауваження та недоліки________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Загальний висновок 

__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Рецензент __________________________________________________________  
                                 (ПІБ науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи)  

____________________________________________________________________  

Підпис ______________________ «_____» _________ 20__ р 

 

 

 

В.о. проректора з навчальної роботи                                          В.О.Власенко 
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ПОГОДЖЕНО 
 

 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи Л.Н. Беркман 

Начальник юридичного відділу К.К. Адаменко 

Завідувач архіву Л.М. Синявіна 

 


