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викладання), організаційного, виховного, дидактичного, методичного 

характеру. 

6. Зміст випускної роботи повинен відповідати: 

 визначеній меті; 

 поставленим завданням; 

 визначеним об’єкту і предмету дослідження. 

7. Випускна робота повинна передбачати: 

 теоретичний аналіз проблеми; 

 практичну спрямованість; 

 логічну послідовність викладу матеріалу; 

 переконливість аргументації; 

 стислість і точність формулювань; 

 конкретність викладу результатів роботи; 

 наукову обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їхню 

відповідність проблематиці роботи. 

8. Орієнтовна тематика випускних робіт, з якої слухачі обирають тему 

відповідно до власних уподобань, освітніх потреб і рівня підготовки, 

доводиться до їх відома у міжкурсовий період, а також під час курсів 

підвищення кваліфікації та розміщується на сайті Інституту. 

9. Алгоритм виконання випускної роботи є таким: 

 вибір, погодження теми з науковим керівником; 

 обґрунтування актуальності теми; 

 формулювання мети та завдань роботи; 

 визначення об’єкта та предмета дослідження; 

 складання плану випускної роботи; 

 опрацювання літератури, Інтернет-ресурсів з теми; 

 узагальнення власного професійного досвіду відповідно до теми; 

 розробка фрагментів уроків, заходів, дидактичного забезпечення, які 

висвітлюють авторський результат практичної роботи над 

проблемою; 

 написання випускної роботи; 

 формулювання загальних висновків і методичних рекомендацій; 

 оформлення роботи; 

 захист роботи. 

Захист роботи може здійснюватися у формах: 

 усного повідомлення; 

 проведення майстер-класу; 

 вербальної презентації з використанням мультимедійних засобів; 

 презентації власної педагогічної майстерні з використанням ІКТ, 

відеоматеріалів; 

 круглого столу. 
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10. Список використаних джерел має бути оформлений відповідно до 

поданого зразка. 

 

Книги: 

Один автор. 

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого 

шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський 

– К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с.  

2. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 

2005. – 196 с. 

Два автори. 

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 

Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-

Могилян. акад., 2005. – 397 с. 

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, 

Ю. В. Черняк. – Київ : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. 

Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для 

отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 

11). 

Три автори. 

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 

завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, 

Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : 

Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с. 

Чотири автори. 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / [В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, 

А. А. Нечипорук]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. 

П’ять і більше авторів. 

1. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. 

для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, 

О. Г. Карпенко, О. М. Дікова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 

2005. – 115 с. 

Без автора. 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. – К. : 

Грані-Т, 2007. – 119 с. 

Багатотомний документ. 

1. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : 

Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" 

: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: 

Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721 с. 

Стаття. 
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1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 

застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 

спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 

2007. – № 6. – С. 15–18. 

Матеріали конференцій, з’їздів. 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-

аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 

2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – 

Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

Словники. 

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : 

Халімон, 2006. – 175 с. 

2. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. 

М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 

Атласи. 

1. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. 

– Х. : Ранок, 2005. – 96 с. 

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур 

нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та 

лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге 

вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

Законодавчі та нормативні документи. 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 

2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 

207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 

Дисертації. 

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... 

доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петро Петрович Петров. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати дисертацій. 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 

робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія 

машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с. 

Електронні ресурси. 

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний 

ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // 

Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

11. Під час написання випускної роботи слід пам’ятати, що 

академічний плагіат – це навмисне відтворення в письмовій формі чужого 

тексту, опублікованого на паперовому або електронному носії, повністю або 

частково, під своїм іменем, без посилання на автора. 
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Закон України «Про авторське право і суміжні права» у статті 50 

зазначає, що порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає 

підстави для судового захисту, є, крім іншого, плагіат – оприлюднення 

(опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка 

не є автором цього твору. 

З метою запобігання плагіату слід використовувати цитування, коли в 

роботі використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або 

створені безпосередньо автором. Порушення наведених нижче правил і їх 

недотримання має розцінюватися як плагіат: 

 якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в лапки; 

 допускається скорочення цитати, яке не веде до викривлення думки 

автора. Місце скорочення має бути відзначене в цитаті квадратними 

дужками з трикрапкою всередині; 

 допускається перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків 

певних слів. У такому разі цитата в лапки не береться, але в 

квадратних дужках обов’язково ставиться посилання на джерело 

(його порядковий номер зі списку використаної літератури, який 

додається до роботи); 

 у списку використаної літератури завжди слід вказувати навіть ті 

джерела, які використовувалися під час підготовки роботи і вивчення 

теми, навіть якщо прямих посилань чи цитувань цих джерел в роботі 

немає. 

12. Вимоги до оформлення роботи. 

Робота виконується на листках формату А4 шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, 

ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см. 

Загальний обсяг роботи без додатків 25–30 сторінок. 

Завершена випускна робота в паперовому варіанті повинна бути подана 

куратору групи не пізніше, ніж за 10 днів до початку другої сесії. 

Приклади посилань і цитувань: 

Проблеми творення і функціонування шкільної радянської і сучасної 

навчальної книги з історії стали предметом дослідження багатьох науковців і 

методистів (Є. В. Агібалова [183], К. О. Баханов [205], Л. П. Бущик [247], 

В. С. Власов [266], Н. М. Гупан [299], Г. М. Донськой [320], Ф. П. Коровкін 

[414], Л. Б. Кулікова [427], М. М. Лисенко [442], Ю. Б. Малієнко [464], 

П. В. Мороз [497], О. І. Пометун [594], В. М. Сотниченко [736], 

В. С. Степанков [743], О. А. Удод [772], Г. О. Фрейман [591], Т. О. Чубукова 

[811] та ін.). У квадратних дужках наводиться нумерація праць учених, 

зазначених у списку використаної літератури в кінці роботи. 

Посилання у тексті потрібно робити за схемою: [номер за списком, 

сторінка]. 

Наприклад: … Він наголосив, що «об’ємні пояснення й глибокодумні 

тонкощі» логіки в гімназійному підручнику недоцільні [48, с. 25]. 
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Правила нумерації рисунків, таблиць і формул. 

Всі рисунки, таблиці і формули нумерують в порядку появи їх у тексті 

подвійною нумерацією в межах розділу (додатка) арабськими цифрами. 

Першим числом в нумерації ставиться номер розділу, за ним через крапку 

ставиться порядковий номер рисунка, таблиці або формули в розділі. 

Нумерація рисунка починається із слова «Рис.» (Рис. 2.1. ...). 

Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщують 

послідовно під ілюстрацією, друкують із відступом звичайним шрифтом і 

вирівнюють по ширині. Наприклад: 
 

 

Рис. 2.1. Сучасна срібна монета номіналом в 10 гривень «Кий», 

випущена Національним Банком України в 1998 р. 

Нумерація таблиці починається із слова «Таблиця», набраного 

курсивом (Таблиця 1.1), вирівняного вправо. 

Назва розміщується над таблицею, друкується напівжирним шрифтом і 

вирівнюється по центру. Наприклад: 

Таблиця 1.1 

Порівняльна таблиця суспільствознавчих предметів з навчальних 

планів чоловічої гімназії 1914 р. і з навчальних планів радянської школи 

1920-го і 1927 рр. 

№ 

з/п 
Предмети 

Кількість 

річних годин 

за навч. планом 

чол. гімназії 

1914 р. 

(4–8-й роки 

навчання) 

Загальна 

кількість 

годин за 

навч. планом 

1920 р.  

(5–9-й роки 

навчання) 

Загальна 

кількість 

годин за навч. 

планом 

1927 р. 

(5–9-й роки 

навчання) 

1  Історія 

(суспільствознавство) 

500 816 714 

2  Законознавство  64 – – 

3  Філософська 96 – – 
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пропедевтика 

4  Закон Божий 320 – – 

 Всього 980 816 714 

Кожну формулу записують з нового рядка, симетрично до тексту. Між 

формулою і текстом пропускають один рядок. 

Нумерація формул вказується в круглих дужках (3.1) з правої сторони, 

в кінці рядка, на рівні закінчення формули. Одиницю вимірювання, за 

потреби, беруть в квадратні дужки. Наприклад: 

U

R
I   [A]. 

Числову підстановку і розрахунок виконують з нового рядка, не 

нумеруючи. Одиницю вимірювання беруть у круглі дужки. Наприклад: 

100

220
I =2,2 (A). 

Розмірність одного й того ж параметра в межах документа повинна 

бути однаковою. 

Якщо формула займає кілька рядків, то вона повинна бути розірвана 

тільки на математичних знаках: додавання „+”, віднімання „–”, множення 

„×”, ділення „:” та ін., які повторюють на початку наступного рядка. 

План випускної роботи. 

Складання плану роботи – важливий етап випускної роботи. План – це 

точний і короткий перелік положень у тому порядку, в якому вони 

розташовуватимуться в випускній роботі під час розкриття теми.  

План повинен містити найменування та номери початкових сторінок 

усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема 

вступу, основної частини, розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел тощо. 

Існує два основні типи плану: простий і складний (розгорнутий). У 

простому плані зміст випускної роботи поділяють на пункти, а в складному – 

на розділи, пункти та підпункти. Грамотно побудований план випускної 

роботи відповідає сформульованій темі, меті і завданням роботи. Треба 

уникати такого недоліку, коли назва розділу (пункту) плану повторює назву 

теми (частина не дорівнює цілому). 

Вступ. 

Вступ – важлива частина випускної роботи, вміщує в стислій формі всі 

положення роботи. У ньому обґрунтовують актуальність обраної теми, 

оцінюють стан дослідження науково-методичної проблеми, формулюють 

мету і визначають завдання випускної роботи, дають короткий загальний 

огляд літератури і використаних джерел. 

Вступ, як правило, починається реченням «Актуальність теми…», з 

оцінкою сучасного стану проблеми та підстав щодо необхідності її 

розв’язання. Ознаками актуальності є відображення основних завдань 

(3.1) 
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розвитку педагогічної науки, педагогіки школи, особистості учня, учителя, 

належності проблеми дослідження до програм модернізації освіти в державі 

та регіоні. 

Обов’язкове посилання на документи: Закони України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», державні, регіональні програми тощо з 

поступовим переходом до проблеми. 

Обґрунтування актуальності обраної проблемної теми – це насамперед 

відповідь на питання: «Чому необхідно вирішити цю проблему у практиці 

навчання?». До того ж важливо пов’язати її з сучасними пріоритетними 

напрямами розвитку освітньої галузі, новими державними стандартами 

освіти та роботою в умовах застосування компетентнісного, діяльнісного і 

особистісно зорієнтованого підходів до навчання. 

Оцінюючи стан дослідження науково-методичної проблеми, необхідно 

коротко висвітлити різні сучасні погляди науковців на дану проблему. 

Наприклад, у вступі випускної роботи з теми «Розвиток особистості вчителя 

в процесі навчання» варто зазначити, що існує багато психологічних теорій 

про механізми розвитку особистості, зокрема культурно-історична, 

гуманістична, біхевіоризм, психоаналіз тощо. 

Мета випускної роботи може формулюватися за допомогою таких 

дієслів, як: дослідити, вивчити, визначити, обґрунтувати, проаналізувати, 

систематизувати, висвітлити, розглянути, узагальнити тощо. 

Мета роботи формулюється чітко, зрозуміло, варто дотримуватися 

формулювань: «Теоретично обґрунтувати…», «З’ясувати можливості…», 

«Довести, що…», «Продемонструвати на прикладах…», «Показати 

перспективи…»; вона повинна розкривати практичне і теоретичне значення 

теми. 

Завдання визначаються відповідно до теми і мети роботи, їх може бути 

декілька. Наприклад: проаналізувати стан розроблення питання; визначити 

сутність і специфіку; експериментально перевірити ефективність методики, 

технології, програми тощо. Вирішення кожного завдання – етап роботи. 

Завдання визначають і зміст дослідження, і структуру тексту роботи. 

Підрозділи випускної роботи розкривають зміст визначених у вступі завдань 

дослідження. 

Мета випускної роботи повинна бути сформульована таким чином, щоб 

указувати на об’єкт і предмет дослідження. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію й обране для дослідження (наприклад, «уроки математики у 8 

класі»). 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта (наприклад, «методи 

формування ключової соціальної компетентності на уроках математики»). 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та 

його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована 
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основна увага слухача, оскільки предмет дослідження визначає тему (назву) 

випускної роботи (на наших прикладах тема формулюється так: «Методи 

формування ключової соціальної компетентності на уроках математики у 8 

класі»). 

У короткому огляді літератури і джерел, з якими автор працював, треба 

оцінити їхню корисність, доступність, висловити своє ставлення до їхнього 

змісту. 

Одним абзацом необхідно охарактеризувати структуру роботи: 

перерахувати усі структурні елементи роботи (вступ, розділи, підрозділи, 

висновки тощо) з обов’язковим зазначенням кількості найменувань у списку 

використаних джерел і літератури. 

Основна частина. 

Основна частина може складатися з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів. Кожен розділ починають з нової сторінки. Основна частина 

повинна розкрити педагогічний, методичний, особистісний рівень слухача 

курсів, підтвердити його професійний ріст. У ній потрібно послідовно 

розкрити всі передбачені планом питання, обґрунтувати основні положення, 

підкріпити їх конкретними прикладами і фактами, сформулювати думки 

чітко, лаконічно, правильно і недвозначно, а також логічно структурувати 

текст. 

У випускній роботі варто висловити власне бачення шляхів вирішення 

визначених завдань. Всі міркування потрібно аргументувати, викласти 

послідовно, грамотно. 

Необхідно дотримуватися таких загальних правил: 

- у наукових текстах не рекомендується вести мову від першої особи 

однини (судження краще висловлювати в безособовій формі); 

- при згадуванні в тексті прізвища обов'язково ставити ініціали; 

- кожний розділ (пункт) починати з нової сторінки; 

- під час викладу різних поглядів і наукових положень, цитат, витягів із 

використаних джерел, необхідно посилатися на них, відповідно до поданих 

вище вимог. 

Висновки. 

Робота завершується висновками. У них варто висвітлити такі аспекти: 

- оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи, подати 

найбільш важливі навчально-методичні результати опрацьованої теми; 

- перерахувати і стисло охарактеризувати відомі наукові підходи 

досліджених проблем, а також виділити нові аспекти, дискусійні питання, що 

підлягають подальшому вивченню; 

- визначити, що є цінним у роботі, що вимагає додаткового аналізу й 

уточнення, а що викликає сумніви; 

- сформулювати рекомендації щодо практичного використання тощо. 

Додатки. 
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Додатки розміщуються після списку використаних джерел і містять 

матеріали, що доповнюють основний текст випускної роботи. У разі потреби 

до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, який додає 

системності, повноти і методичної значущості випускній роботі, а саме: 

- опорні схеми, таблиці, алгоритми тощо; 

- роздатковий матеріал; 

- тестові завдання різних видів тощо. 

Додатки є бажаною, але не обов'язковою частиною випускної роботи. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на випускну роботу слухача 

 

Тема роботи: ______________________________________________________ 
 

Структура роботи 

повністю 

відповідає 

вимогам 

частково 

відповідає 

вимогам 

не відповідає 

вимогам 

Обґрунтування актуальності 

дослідження 

відображено 

повністю 

не чітко 

сформульовано 

не розкрито 

 

Відповідність мети і завдань темі роботи 

 мета 
відповідає 

повністю 

відповідає 

частково 

не відповідає 

 завдання 
відповідають 

повністю 

відповідають 

частково 

не 

відповідають 

Правильність визначення об’єкта і предмета дослідження 

 об’єкт 
відповідає 

повністю 

відповідає 

частково 

не відповідає 

 предмет 
відповідає 

повністю 

відповідає 

частково 

не відповідає 

Професійно-практична спрямованість роботи 

 обґрунтування практичної 

значущості 

повне не повне відсутнє 

 упровадження результатів представлено не достатньо відсутнє 

Ступінь розкриття теми роботи 
повне  

 

часткове не відповідає 

вимогам 

Практична значущість роботи наявна недостатня відсутня 

Висновки  

повною мірою 

відповідають 

темі і 

завданням 

дослідження 

не повною 

мірою 

відповідають 

темі і 

завданням  

не 

відповідають 

темі і 

завданням 

дослідження 

Оформлення 

відповідає 

вимогам до 

оформлення 

випускних 

робіт 

не повною 

мірою 

відповідає 

 

не відповідає 

вимогам до 

оформлення 

випускних 

робіт 

Зауваження та рекомендації щодо вдосконалення роботи. 

 

 

 

Загальний висновок (допускається чи не допускається до захисту). 

 

 

Рецензент     (підпис)     (П І Б) 

«_____» ______________ 20__ р. 


