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Наведені мета, навчально-методичні завдання, організація підготовки кваліфікаційних 

робіт (випускниками всіх ступенів та ОКР) та їх захисту. 

Містять загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення  пояснювальної 

записки і графічної частини  кваліфікаційних робіт.  

Призначені для студентів усіх ступенів спеціальностей, освітньо-кваліфікаційних 

рівнів і форм навчання. 

Будуть корисними при організації виконання інших видів індивідуальних завдань 

(курсові проекти, роботи; реферати, домашні завдання тощо). 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Державна атестація випускників ступеня «бакалавр»» та «магістр» 

здійснюється Державною екзаменаційною комісією у вигляді захисту випускної 

кваліфікаційної роботи. Випускна кваліфікаційна робота призначена для 

об’єктивного контролю ступеня засвоєння теоретичних знань і сформованості 

практичних умінь та навичок, якими повинен володіти студент напрямів 

підготовки (спеціальності) «Технологічна освіта».  

Кваліфікаційні роботи у вищому педагогічному навчальному закладі є 

найбільш поширеною формою залучення студентів до науково-дослідної 

роботи. Випускна кваліфікаційна робота є самостійним кваліфікаційним 

навчально-науковим дослідженням студента, яке виконується на 

завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі для отримання 

ступеня «бакалавр», «магістр». 

Написання кваліфікаційної роботи вимагає від студента не тільки 

ґрунтовної підготовки з обраної спеціальності, але й досконалого володіння 

методикою дослідження, знанням прийомів оформлення державних документів. 

Згідно державного стандарту до науково-дослідної роботи ставляться такі 

вимоги: чіткість побудови, логічна послідовність викладу матеріалу, 

переконлива аргументація, точність формулювань без багатозначних 

тлумачень, конкретність викладу результатів роботи, доказовість висновків і 

обґрунтованість рекомендацій. 

Студентам технолого-педагогічного факультету пропонується обирати 

теми кваліфікаційних робот з педагогіки, психології, техніко-технологічних 

дисциплін, методики навчання технологій і професійної освіти. 

Кваліфікаційні роботи з цих дисциплін повинні мати чітко визначений 

науковий апарат, при їх виконанні має бути використано комплекс наукових 

методів дослідження і представлено одержані результати. При цьому кожна  

робота має враховувати свої завдання відносно специфіки предмету. 

Робота з техніко-технологічних дисциплін повинна обов’язково включати 

в себе матеріал методичного характеру. 

Випускну кваліфікаційну роботу для отримання ступеня «бакалавр» і 

«магістр» виконують всі студенти. До виконання кваліфікаційних робіт для 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» залучаються студенти, 

які добре зарекомендували себе в навчанні і проявили нахил до науково-

дослідної роботи, при цьому вони повинні мати, як правило, тільки добрі і 

відмінні оцінки з тієї дисципліни, на базі якої виконується робота. 

Написання роботи повинно бути органічно пов’язано з іншими видами 

навчальної і з науково-дослідної роботи студентів. 
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