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ПЕРЕДМОВА 

 
          Кваліфікаційна робота - це випускна самостійна робота студента, яка 
передбачає планування та здійснення дослідницьких заходів з використанням 
відповідних методів статистичного і математичного аналізу, контролю та 
оцінювання результатів функціонування об’єктів і процесів з метою розв’язання 
складних спеціалізованих завдань у галузі автомобільного транспорту. 
         Виконання кваліфікаційної роботи є складовою підсумкової атестації на 
завершальному етапі підготовки студентів, що сприяє систематизації, закріпленню 
й розширенню теоретичних і практичних знань студентів зі спеціальності, 
розвитку навичок застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, 
інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології для розрахунку 
характеристик об’єктів автомобільного транспорту, формування трудових 
ресурсів, визначення резервів підвищення ефективності праці виробничих 
працівників та організації робочих місць у складі об’єктів автомобільного 
транспорту. 

Розроблені у відповідності до тематики і змісту кваліфікаційної роботи 
мають містити в собі сформульовані конкретні практичні рекомендації і пропозиції  
впровадження нових технологічних процесів і технологічного устаткування, 
розробки плану розміщення технологічного устаткування і технічного оснащення, 
розрахунку площі приміщень, техніко-економічного обґрунтування прийнятих 
рішень.  

Кваліфікаційна робота представляється Екзаменаційній комісії для 
оцінювання актуальності та достовірності результатів досліджень, рівня 
підготовки фахівців при вирішенні поставлених у кваліфікаційній роботі завдань, 
їх уміння чітко і упевнено доносити до широкого кола осіб власного розуміння 
основних положень роботи, аргументовано відповідати на запитання, робити 
обґрунтовані висновки, відповідності оформлення роботи вимогам стандартів. За 
підсумком об’єктивного контролю програмних результатів навчання, 
Екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння здобувачу освітньо-
професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 274 
«Автомобільний транспорт» 

    
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про кваліфікаційну роботу (далі Положення) є складовою 
системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової 
передвищої освіти у закладі ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж  ім. 
П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» (далі – 
Коледж), регулює організацію підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. 
Положення розроблене відповідно  до Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про фахову передвищу освіту» «Про авторське право і суміжні права», 

освітньо-професійної програми, Положення про організацію освітнього процесу в 
коледжі, Положення «Про академічну доброчесність у ВСП «Маслівський аграрний 
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фаховий коледж  ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 
університету» інших нормативно-правових актів у сфері вищої і фахової 
передвищої освіти.  

1.2. Кваліфікаційна робота – кваліфікаційне дослідження, що виконує 
здобувач освітнього ступеня при завершенні навчання за освітньо-професійною 
програмою. Кваліфікаційна робота призначена для об’єктивної оцінки ступеня 
сформованості компетентностей здобувачів освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр» у галузі автомобільного транспорту.  

1.3. Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання комплексної 
проблеми у галузі автомобільного транспорту та супроводжується проведенням 
відповідного дослідження та/або застосування інноваційних підходів. У 
кваліфікаційній роботі не допускається академічного плагіату, фальсифікації та 
списування. 
           1.4. Кваліфікаційна робота має бути перевірена на унікальність відповідно до 
Порядку виявлення та запобігання академічному плагіату у науково-дослідній та 
навчальній діяльності здобувачів фахової передвищої освіти. 
           1.5. 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. 
           1.6. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті та в 
репозиторії коледжу.  

 
 
2. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  
 
2.1. Кваліфікаційна робота (проєкт) виконується державною мовою у  вигляді 

спеціально підготовленої праці на правах рукопису в твердій палітурці та в 
електронній формі. 

2.2. Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки та 
обов'язкового графічного матеріалу (креслень). Пояснювальна записка повинна у 
стислій та чіткій формі розкривати творчий задум проєкту, містити аналіз 
сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань, обґрунтування їх 
оптимальності, методики та результати розрахунків і висновки з них; містити 
необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, малюнки та ін.  

2.3. Орієнтовний обсяг кваліфікаційної роботи складає: пояснювальна 
записка - 40-70 друкованих сторінок; обов'язковий графічний (ілюстративний) 
матеріал - не менше 2-х аркушів креслень формату А1. Крім того, під час захисту 
може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в графічному (на 
папері, плівках), електронному (відеоматеріали, мультимедіа, презентації тощо) 
або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді. 

2.4. Кваліфікаційна робота повинна мати обов’язкові складові частини, що 
розташовуються в такій послідовності:   

- титульна сторінка (Додаток А);  
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- завдання до кваліфікаційної роботи (Додаток Б);  
- зміст;  
- перелік умовних позначень (за необхідністю);  
- вступ;  
- основна частина;  
- висновки;  
- список використаних джерел;  
- додатки.  
2.3.Теми кваліфікаційних робіт розробляє циклова комісія технічних  

дисциплін з урахуванням специфіки спеціальності, за якою здійснюється 
підготовка фахівців, вимог Галузевих стандартів вищої і фахової передвищої 
освіти для освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», 
власного досвіду керівництва випускними кваліфікаційними роботами; замовлень 
і рекомендацій виробничих підприємств. Теми кваліфікаційних робіт повинні бути 
актуальними, відповідати сучасному рівню науки, техніки і технологій. Назва теми 
повинна бути, за можливості, короткою, чітко і конкретно відображати мету та 
основний зміст кваліфікаційної роботи (проєкту) і бути однаковою в наказі 
директора про закріплення тем і керівників за студентами, завданні на 
кваліфікаційну роботу, титульному аркуші пояснювальної записки, кресленнях, 
документах ЕК та у додатку до диплома. У назві кваліфікаційної роботи, яка 
зазначається  у бланку завдання, наказі про закріплення теми, протоколі ЕК, 
заліковій книжці студента та у додатку до диплома не дозволяється 
використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих. 

2.5. Зміст кваліфікаційної роботи повинен містити назви всіх структурних 
елементів із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок. Назви 
структурних елементів у змісті і тексті роботи мають бути тотожними. 

2.6. Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірювання, скорочень 
подається за необхідності у вигляді окремого списку. Додатково їх пояснення 
наводиться у тексті при першому згадуванні. Скорочення слів проводиться 
відповідно ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис 
скорочення слів та словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
правила».  

2.7. Основна частина кваліфікаційної роботи включає:  
- вступ; 
- розділи роботи;  
- висновки.  
Обсяг основного тексту кваліфікаційної роботи 25 - 30 сторінок.  
2.8. У вступі кваліфікаційної роботи послідовно висловлюються:  
- актуальність теми дослідження;  
- мета і завдання роботи;  
- предмет та об'єкт дослідження;  
- методи дослідження;  
- практичне значення отриманих результатів дослідження;  
- структура та обсяг роботи.  
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Обсяг вступу звичайно не перевищує 5–7% обсягу рукопису та становить 
близько 1 – 2 сторінок.  

2.9. Основна частина роботи містить п’ять розділів. Вимоги щодо змістового 
наповнення кожного розділу визначає циклова комісія. У розділах кваліфікаційної 
роботи повинен бути викладений зміст власних досліджень автора та зроблені 
посилання на джерела. Кожен елемент кваліфікаційної роботи, а також розділи 
основної частини та додатки мають починатися з нової сторінки. Загальними 
вимогами до кваліфікаційної роботи є чітка та логічна послідовність викладу 
матеріалу, переконливість аргументації, стислість і ясність формулювань, що 
виключають неоднозначність тлумачення, конкретність викладу результатів, 
доказів та висновків. Не допускається застосування зворотів розмовної мови, 
довільних словотворень, скорочень слів, що не встановлені правилами орфографії 
та державними стандартами. Розділи роботи можуть поділятися на підрозділи.  

2.10. У висновках кваліфікаційної роботи формулюються практичні 
рекомендації та пропозиції, що випливають з дослідження. Висновки повинні 
відповідати поставленим меті та завданням. Висновки мають бути короткими,  
містити чіткі формулювання, органічно і логічно пов'язані з основним змістом 
роботи, з поставленими у вступі завданнями. Кваліфіковано висновки нумеруються 
по пунктах - перше… (по-перше), друге… (по-друге) і так далі, а кожний пункт 
висновків складається з двох частин - твердження («затверджуємо, пропонуємо 
наступне…») і доказу («тому, що…», «на підставі…»). Обсяг висновків з 
кваліфікаційної роботи – 1 - 2 сторінки.  

2.11. Список використаних джерел формується здобувачем освітнього 
ступеня за вибором одного із таких способів:  

- у порядку появи посилань у тексті;  
- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;  
- у хронологічному порядку.  
Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється відповідно 

до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. «Інформація та 
документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила 
складання». Список використаних джерел повинен налічувати не менше 10-15 
найменувань.  

2.12. Розділ «Додатки» є самостійною частиною роботи. Його оформляють в 
кінці кваліфікаційної роботи, розташовуючи в порядку появи посилань в тексті 
роботи. Не допускається включення в додаток матеріалів, на які відсутні посилання 
в тексті. До додатків включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти 
сприйняття кваліфікаційної роботи:  

- проміжні формули та розрахунки;  
- таблиці допоміжних статистичних даних;  
- ілюстрації допоміжного характеру;  
- інші матеріали.  
2.13. Рукописні варіанти кваліфікаційної роботи не допускаються. 

Кваліфікаційна робота набирається на комп'ютері в текстовому редакторі Word і 
друкується на одній стороні аркушу білого паперу формату А4 (210x297 мм). 
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Розміри полів на сторінці: ліве - 25 мм, праве - 15 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. 
Шрифт Times New Roman розміром 14 пунктів, чорного кольору, через півтора 
інтервали, абзацний відступ - 10 мм, вирівнювання - по ширині тексту. 
Забороняється використання засобів редагування та форматування тексту 
(ущільнення, зміна інтервалів, полів тощо) з метою зміни обсягу роботи в сторінках 
для збільшення або зменшення її об’єму. Друкарські помилки та графічні 
неточності, які виявлені в тексті, допускається виправляти стиранням або 
зафарбовуванням коректором і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту 
машинописним або рукописним способами. Вписувати в надрукований текст 
окремі слова, формули або знаки необхідно лише чорним чорнилом. Допускається 
не більше двох таких виправлень на одну сторінку. Сторінки нумеруються 
арабськими цифрами, при цьому зберігається наскрізна нумерація всього тексту від 
першої до останньої сторінки. Номер сторінки ставиться у верхньому правому 
кутку без крапки в кінці. Титульну сторінку включають в загальну нумерацію, але 
номер сторінки не проставляють. Розділи та підрозділи основної частини роботи 
нумеруються арабськими цифрами. Номер розділу ставлять після слова «Розділ» 
без знаку «№». Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового 
номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад: «2.3» (третій підрозділ другого 
розділу) або «1.3.2» і так далі. Заголовок розділу друкують з нового рядка, 
наступного за номером розділу. Заголовки підрозділів пишуть після їх номерів 
через пробіл на тому ж рядку. Розділи «Зміст», «Перелік умовних позначень», 
«Вступ», «Висновки», «Список використаних джерел», «Додатки» не мають 
номерів. Ілюстрації (малюнки, графіки, карти та ін.) слід розташовувати 
безпосередньо після тексту, в якому згадуються вперше, або на наступній сторінці. 
На всі ілюстрації, приведені в тексті, мають бути посилання. Не допускається одні 
і ті ж результати представляти у вигляді ілюстрації і таблиці. Ілюстрації позначають 
словом «Рис.», далі проставляється номер і робиться підпис. Допускається 
наскрізна нумерація ілюстрацій або в межах кожного розділу окремо.  

2.14. Всі математичні формули та вирази, які є в роботі, необхідно пояснити. 
Якщо формула запозичена з літератури, можна обмежитися посиланням на джерело 
і розкрити сутність символів, що входять в неї. Оригінальні формули пояснюються 
в ході їх обґрунтовування. При цьому приводяться не всі елементарні проміжні 
результати, а лише основні етапи виведення формули та кінцевий результат. 
Позначення величин пояснюють при першому використанні формули в тексті. 
Доцільно пояснювати всі позначення, що містить заключна формула, особливо, 
якщо ця формула є розрахунковою. Всі математичні вирази, а також знаки 
математичних дій в тексті, з метою досягнення єдиного стилю друкуються 
прописними буквами. При написанні математичних формул особливу увагу слід 
звертати на чітке виділення індексів та показників ступеня, розташування та 
довжину дробової риски тощо. Формули в кваліфікаційній роботі підлягають 
наскрізній нумерації. Номер формули розташовується в круглих дужках і 
нумерується з правого боку аркуша на рівні останнього рядка формули: наприклад: 
(1) [22, c. 27].  

2.15.Таблиці розміщують у тексті роботи після безпосереднього посилання на 
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них або на наступній сторінці. Таблиці нумерують арабськими цифрами в межах 
розділу. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера 
таблиці. Після слова «Таблиця» знак «№» та крапка не ставляться. Заголовок слід 
розміщувати над таблицею по центру, без абзацного відступу. При оформленні 
таблиць допускається застосовувати шрифт на 1–2 пункти менший, ніж в 
основному тексті. Якщо приведені дані запозичені, слід указувати джерело 
інформації. Посилання на джерела в тексті кваліфікаційної роботи зазначаються в 
квадратних дужках цифрою, наприклад: [7, с. 25], що означає 7 - номер джерела 6 
із списку; с. 25 - сторінка із вказаного джерела, з якої наведена інформація. 
Посилання надаються при прямому і непрямому цитуванні на всі види документів 
на будь-яких носіях, а також на складові частини документів.  

2.16. Додатки розміщують після списку використаних джерел. Кожен додаток 
слід починати з нової сторінки із вказуванням вгорі справа слова «Додаток» з 
позначенням, надрукованого прописними буквами. Додатки позначають 
заголовними буквами, починаючи з букви А, за винятком букв Ґ, Є, З,И, І, Ї, Й, Ч, 
Ш, Щ, Ь. Заголовок додатку записують окремим рядком, жирним шрифтом, по 
центру, з прописної (заголовної) букви.  

 
 

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАХИСТУ 
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ  

 
3.1 Виконання кваліфікаційної роботи включає наступні етапи:  
- вибір теми;  
- постановка мети, визначення завдань, об’єкту, предмету та методів 

дослідження, формування змісту роботи;  
- проведення дослідження за обраною темою, викладення тексту за 

структурою роботи;  
- формування висновків та пропозицій, складання списку використаних 

джерел, оформлення роботи у відповідності з вимогами;  
- подання кваліфікаційної роботи керівнику;  
- усунення зауважень, доопрацювання роботи;  
- складання відгуку;  
- перевірка відповідності електронної версії кваліфікаційної роботи рукопису;  
- рецензування роботи;  
- попередній захист кваліфікаційної роботи на засіданні випускової кафедри.  
3.2. Тематика випускних кваліфікаційних робіт визначається цикловою 

комісією технічних дисциплін та затверджується директором коледжу. За 
актуальність, відповідність тематики випускних робіт профілю та напряму 
підготовки, керівництво й організацію її виконання відповідальність несе циклова 
комісія технічних дисциплін та безпосередньо керівник кваліфікаційної роботи. 
Здобувачеві надається право окремого вибору теми кваліфікаційної роботи з 
відповідним обґрунтуванням доцільності їх розробки.  

3.3. Після затвердження теми кваліфікаційної роботи здобувач разом з 
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керівником розробляють індивідуальний план виконання кваліфікаційної  роботи у 
вигляді завдання, який дисциплінує виконавця, робить його роботу 
цілеспрямованою та систематичною. Завдання повинно містити: тему роботи, 
предмет та об’єкт дослідження, методи та інформаційну базу дослідження, перелік 
питань, які потрібно розробити, а також календарний план виконання роботи. 
Завдання підписує керівник кваліфікаційної роботи, здобувач та затверджує голова 
циклової комісії технічних дисциплін.  

3.4. Закінчена кваліфікаційна робота представляється на розгляд керівникові 
кваліфікаційної роботи для написання ним відгуку. У відгуку керівник вказує:  

- відповідність змісту кваліфікаційної роботи тематиці;  
- науковий рівень, повноту, якість та новизну теми, що розробляється;  
- ступінь самостійності, ініціативи та творчості;  
- уміння працювати з літературою та джерелами. Ознайомившись із 

матеріалами роботи, керівник формулює зауваження та рекомендації щодо її 
вдосконалення.  

Складає відгук на завершену та оформлену кваліфікаційну роботу, обсяг 
якого становить 1–2 сторінки (Додаток Е). Консультує у процесі підготовки 
доповіді та презентаційних матеріалів, контролює їх зміст та якість.  

3.5. Кваліфікаційна робота підлягає рецензуванню (Додаток Ж). Рецензувати 
роботу можуть наукові та науково-педагогічні працівники, провідні спеціалісти 
підприємств та організацій галузі. Рецензія повинна містити об'єктивну оцінку 
закінченої кваліфікаційної роботи та відображати актуальність теми, повноту та 
якість виконання; доцільність та новизну; переваги та недоліки кваліфікаційної 
роботи; оцінку за національною шкалою оцінювання («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») та висновок про допуск кваліфікаційної роботи до 
захисту перед ЕК.  

3.6. З метою підвищення якості кваліфікаційної роботи проводиться її 
попередній захист у визначений термін, але не пізніше ніж за 2 тижні до захисту. 
Здобувач освітнього ступеня при попередньому захисті подає:  

- пояснювальну записку і креслення, оформлені згідно встановлених вимог, у 
друкованому та електронному вигляді (у форматі PDF – з можливістю копіювання);        

- супроводжуючі документи до кваліфікаційної роботи (завдання, відгук 
керівника, рецензію).  

За результатами попереднього захисту ухвалюється рішення циклової комісії 
технічних дисциплін про рекомендацію кваліфікаційної роботи до захисту перед 
ЕК або її доопрацювання.  

3.7. Після успішного попереднього захисту кваліфікаційної роботи здобувач 
надає її електронний варіант для перевірки на наявність плагіату не пізніше, ніж за 
10 днів до захисту роботи на засіданні ЕК. Порядок перевірки кваліфікаційних робіт 
на наявність плагіату регламентується вимогами «Положення про академічну 
доброчесність ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого 
Білоцерківського національного аграрного університету». Після перевірки роботи 
на наявність плагіату керівнику надається довідка про результати перевірки 
(Додаток К). Видає довідку відповідальна особа (призначена наказом директора по 
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коледжу) протягом 5 днів після розміщення роботи в репозитарії коледжу. Довідка 
додається до кваліфікаційної роботи та є обов’язковим документом для допуску її 
до захисту на засіданні ЕК. Якщо кваліфікаційна робота отримує негативну оцінку, 
авторові надається можливість її доопрацювати у встановлені терміни. Після 
доопрацювання роботи здобувач подає її на випускову циклову комісію для 
повторного розгляду. У випадку надання негативного відгуку керівником роботи 
або негативної рецензії остаточне рішення про допуск (або недопущення) 
кваліфікаційної роботи до захисту перед ЕК приймає циклова комісія технічних 
дисциплін.  

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРІВНИЦТВА КВАЛІФІКАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ 

4.1. Для керівництва кваліфікаційною роботою призначаються викладачі 
циклової комісії технічних дисциплін. 

4.2. Завідувач практичним навчанням: 

4.2.1. Проводить роботу з визначення баз (місць) переддипломної практики 
та            укладання угод на її проведення; 

4.2.2. Забезпечує підготовку і подання на затвердження директору наказу 
про  закріплення студентів за місцями проведення переддипломної практики; 
            4.2.3. Організує працевлаштування випускників. 

4.3.Заступник директора з навчальної роботи: 

4.3.1. Готує накази: про склад ЕК із захисту КР; про оплату праці зовнішніх 
голів  і членів ЕК згідно з чинними нормами та законодавством; 

4.3.2.Контролює за наказом директора організацію захисту кваліфікаційних 
робіт, а також виконання графіків роботи ЕК; 

4.3.3. Спільно з завідувачами відділення, методистами систематизує і надає 
інформацію щодо стану кваліфікаційної роботи та результатів захисту 
кваліфікаційних робіт для обговорення на методичній та педагогічній радах 
коледжу. 

4.4.Завідувач відділення подає на затвердження директору накази: 

 - про призначення керівників та закріплення за студентами-випускниками тем 
кваліфікаційних робіт (не пізніше, ніж за два тижні до початку проходження 
переддипломної практики); 

- про відрахування студентів, які не склали захист з переддипломної практики; 
- про заміну керівників кваліфікаційних робіт (за необхідності); 
- про недопущення студентів до захисту кваліфікаційних робіт; 
- про відрахування студентів, які не захистили кваліфікаційні роботи; 
- про допуск до повторного захисту студентів, які з поважних причин  

не                 змогли пройти його у встановлений термін. 
Навчальна частина разом з завідувачем відділення готує документацію на  

отримання дипломів; у зазначений термін подає заявку на отримання дипломів 
у  відповідні структурі; отримує дипломи; здійснює облік видачі дипломів і 
додатків до них, зокрема         й зіпсованих, та звітує про їх використання перед 
керівництвом коледжу та відповідними органами. 



 

11 
                                                                                                             

 

4.5. Завідувач відділення: 

4.5.1. Формує списки студентів, допущених за підсумками переддипломної 
практики до написання кваліфікаційної роботи, готує проект наказу про 
призначення керівників та закріплення за студентами тем кваліфікаційних робіт; 
готує подання на ім'я директора про відрахування студентів, які не допущені до 
кваліфікаційної роботи; 

4.5.2. Забезпечує необхідною документацією за встановленими формами 
(титульні листи пояснювальних записок, бланки завдань на кваліфікаційні роботи, 
направлення на рецензію); 

4.5.3. Здійснює контроль за організацією написання кваліфікаційної роботи; 
надає пропозиції до навчальної частини коледжу щодо голів ЕК; 

4.5.4. Складає розклад роботи ЕК (за місяць до початку роботи), узгоджує 
його з      головою ЕК; 

4.5.5. Надає до ЕК зведені відомості про виконання студентами всіх вимог 
навчального плану і одержання ними оцінок з теоретичних дисциплін, курсових 
проектів (робіт) та практик; 

4.5.6. Контролює хід написання кваліфікаційної роботи, а також роботу членів 
ЕК; 

4.5.7. Складає розклад консультацій керівників і консультантів кваліфікацій- 
них робіт та графіки проміжного контролю, проводить (у разі необхідності) 
попередній захист кваліфікаційних робіт; 

4.6. Циклова комісія технічних дисциплін: 

4.6.1. Затверджує керівників та закріплення за студентами-випускниками 
теми кваліфікаційних робіт (не пізніше, ніж за два тижні до початку проходження 
переддипломної практики); 

4.6.2. Спільно з навчальною частиною здійснює контроль за ходом написання 
кваліфікаційної роботи; 

4.6.3. Аналізує результати та якість кваліфікаційних робіт і розробляє 
пропозиції та заходи, спрямовані на підвищення якості освіти випускників, та 
спільно з керівниками кваліфікаційних робіт впроваджує їх у практику; 

4.6.4. Спільно з навчальною частиною разом із завідувачем відділення готує 
необхідну інформацію для обговорення питань кваліфікаційної роботи на 
методичній та педагогічній радах; 

4.6.5. Розробляє методичні рекомендації (вказівки) з кваліфікаційної роботи, 
які визначають вимоги до змісту, обсягу, оформлення кваліфікаційної роботи, 
порядку контролю за їх виконанням, підготовки до захисту з урахуванням 
специфіки спеціальності; 

4.6.6. Розробляє теми кваліфікаційних робіт, заздалегідь ознайомлює із ними 
студентів до початку переддипломної практики, закріплює теми кваліфікаційних 
робіт за студентами; 

4.6.7. Забезпечує студентів необхідними методичними матеріалами, 
довідковою літературою, комп'ютерною технікою, а також місця в лабораторіях 
для проведення експериментів за темами кваліфікаційних робіт; 

4.6.8. Регулярно сприяє обговоренню на своїх засіданнях питань щодо 
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організації  та ходу кваліфікаційної роботи (не менш ніж два рази за період 
підготовки кваліфікаційної роботи); 

4.6.9. Бере участь у складанні звітів про роботу ЕК, на вимогу голови ЕК 
надає необхідну інформацію з організації освітнього процесу, його кадрового, 
навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечен- 
ня, заходів щодо підвищення якості освіти випускників та освітньої діяльності  
циклової комісії технічних дисциплін; 

4.6.10. Обговорює на своїх засіданнях підсумки роботи ЕК, розробляє і 
впроваджує заходи щодо покращання організації проєктування та підвищення 
якості кваліфікаційних робіт; 

4.6.10. Рекомендує кращі кваліфікаційні роботи на конкурси. 
4.7. Керівник кваліфікаційної роботи: 

4.7.1. Готує та видає студенту завдання на кваліфікаційну роботу за 
рекомендаціями та у визначені строки; 

4.7.2. Видає рекомендації дипломнику щодо опрацювання необхідної 
літератури, нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань за темою 
кваліфікаційної роботи; 

     4.7.3. Допомагає дипломнику скласти план-графік виконання робіт 
затверджує та контролює реалізацію його виконання. У разі суттєвих недоліків, які 
можуть призвести до порушення встановлених термінів надання кваліфікаційної 
роботи до ЕК, інформує завідувача відділення для прийняття відповідних заходів, 
зокрема й рішення про недопущення до захисту кваліфікаційної роботи; 

4.7.4. Здійснює загальне керівництво кваліфікаційною роботою і несе 
відповідальність за наявність у проєкті помилок системного характеру. У разі 
невиконання дипломником його рекомендацій щодо виправлення таких               помилок, 
зазначає це у відгуку; 

4.7.5. Контролює час, відведений на керівництво кваліфікаційною роботою, 
використовує для систематичних (не менше два рази на тиждень) консультацій, на 
яких дипломник інформує про стан виконання кваліфікаційної роботи, 
обговорюються можливі варіанти рішень, конкретизуються окремі пункти завдання 
та консультацій дипломника з усіх питань, крім тих, що відносяться до компетенції 
консультантів з окремих розділів кваліфікаційної роботи і перевірки виконаної 
роботи (частинами або в цілому); 

4.7.6. Готує відгук з характеристикою діяльності студента під час виконання 
кваліфікаційної роботи і несе відповідальність за його об'єктивність. Відгук 
складається у встановленій формі із зазначенням головної мети дипломного 
проекту; відповідності виконаної кваліфікаційної роботи завданню; самостійності 
під час виконання кваліфікаційної роботи; рівня підготовленості дипломника до 
прийняття сучасних рішень; умінь аналізувати необхідні літературні джерела, 
приймати правильні рішення, застосовувати сучасні технології; загальної оцінки 
виконаної кваліфікаційної роботи, відповідність якості підготовки дипломника 
вимогам освітньо-професійної програми і можливості присвоєння йому відповідної 
кваліфікації; інші питання, які характеризують професійні якості дипломника; 

4.7.7. Готує дипломника до захисту кваліфікаційної роботи, організує 
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попередній захист; 

4.7.8. Присутній на засіданні ЕК під час захисту кваліфікаційної роботи, 
керівником якого він є; 

4.7.9. Здійснює перевірку в кваліфікаційній роботі дотримання норм і вимог, 
установлених у стандартній і другій нормативно-технічній документації, 
правильності оформлення пояснювальної записки; 

4.7.10. Здійснює перевірку в розроблених об'єктах кваліфікаційної роботи  
високого  рівня стандартизації, уніфікації і типізації обладнання на основі типових 
проєктів і проєктних рішень; 

4.7.11. Установлює відповідності кваліфікаційної роботи до індивідуального 
завдання на кваліфікаційну роботу; 

4.7.12. Здійснює перевірку зовнішнього вигляду проєктної документації на 
охайність та інформує дипломників про виявлені помилки: 

- контролює відповідність позначень конструкторських документів; 
- контролює комплектність документації; 
- контролює правильність виконання основних надписів; 
- контролює правильність застосованих скорочених слів; 
- контролює наявність і правильність посилань на стандарти; 
- контролює правильність оформлення таблиць, схем, ілюстрацій, додатків; 
- контролює відповідність одиниць вимірювання; 
-  контролює відповідність стандартів до текстових конструкторських    
документів, показників і розрахункових величин нормативним даним; 

-  відповідність виконання креслень вимогам стандарту ДСТУ на форматі, 
масштаби, зображення (види, розміри, перерізи) конструкторських 
документів. 

4.8. Консультант кваліфікаційної роботи: 

4.8.1. Складає графік консультацій із зазначенням часу і місця їх проведення, 
погоджує його із завідувачем відділення та доводить до відома дипломника; 

4.8.2. Ставить, у межах його компетенції, завдання перед дипломником, 
домагаючись чіткого розуміння шляхів їх вирішення; 

4.8.3. Рекомендує методи вирішення питань, залишаючи за дипломником 
право приймати остаточне рішення; 

4.8.4. Інформує керівника кваліфікаційної роботи про стан виконання 
розділу, наполегливість та самостійність роботи дипломника, його ставлення до 
виконання рекомендацій та врахування зауважень консультанта; 

4.8.5.Своєчасно перевіряє розділ і, за відсутності зауважень, підписує 
титульний лист пояснювальної записки та відповідний графічний (ілюстративний) 
матеріал на підставі чинних норм Міністерства освіти і науки України. 

4.9. Рецензент дипломного проекту: 

4.9.1. На підставі направлення за підписом завідувача відділення отримує від 
дипломника кваліфікаційну роботу для рецензування; 

4.9.2. Ознайомлюється зі змістом пояснювальної записки та графічним 
матеріалом кваліфікаційної роботи, звертає увагу на науково-технічний рівень 
розробки, сучасності та раціональності прийнятих рішень, правильності 
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розрахунків, використанню новітніх технологій, дотриманню вимог державних 
стандартів, готує рецензію у письмовому або друкованому вигляді на стандартному 
бланку. Рецензія складається у довільній формі із зазначенням відповідності 
кваліфікаційної роботи затвердженій темі та завданню; актуальності теми; 
реальності кваліфікаційної роботи (її виконання на замовлення підприємств, 
організацій тощо); глибини техніко-економічного обґрунтування прийнятих 
рішень; ступеня використання сучасних досягнень науки, техніки, виробництва, 
інформаційних та інженерних технологій; оригінальності прийнятих рішень та 
отриманих результатів; правильності проведених розрахунків і технологічних 
рішень; наявності і повноти підтвердження прийнятих рішень; якості виконання 
пояснювальної записки, відповідності креслень вимогам чинних стандартів; 
можливості впровадження результатів кваліфікаційної роботи; недоліків та оцінки 
кваліфікаційної роботи за 4-бальною шкалою і можливості присвоєння 
дипломнику відповідної кваліфікації (формулювання згідно з чинними 
нормативними документами). 

Рецензія не повинна дублювати відгук керівника, бо відгук - це 
характеристика професійних і громадянських якостей дипломника та його роботи, 
а рецензія - це характеристика якості безпосередньо кваліфікаційної роботи. 

Випадки їх повного збігу свідчать про формальний підхід до рецензування і 
повинні своєчасно виявлятися завідувачем відділення, який має вжити заходи що 
донедопущення цього. Одним із них є вилучення відгуку керівника з 
кваліфікаційної роботи, що направляється на рецензування. Якщо рецензент є 
працівником іншої організації (іншого НЗ, НДІ, підприємства, установи тощо), то 
на бланку рецензії ставиться печатка цієї організації, яка засвідчує його підпис. 
Негативна оцінка кваліфікаційної роботи, яка може бути висловлена в рецензії, не 
є підставою до недопущення його захисту в ЕК. 

4.9. Студент-дипломник має право: 

4.9.1. Вибирати тему з числа запропонованих керівником кваліфікаційної 
роботи або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її 
розробки і можливості виконання. У разі необхідності може ініціювати питання про 
зміну теми кваліфікаційної роботи, керівника та консультантів, але не пізніше 
одного тижня з початку підготовки кваліфікаційної роботи. У всіх випадках він 
звертається з відповідною заявою на ім'я завідувача відділення; 

4.9.2. Користуватися лабораторною та інформаційною базою коледжу; 
4.9.3. Отримувати консультації керівника та консультантів проєкту; 
4.9.4. Самостійно вибирати варіанти вирішення завдань кваліфікаційної роботи; 
4.9.5.На попередній, первісний або повторний (у ЕК) захист кваліфікаційної 

роботи; 
4.9.6. Звертатися (в усній або письмовій формі) до голови ЕК, керівництва 

коледжу зі скаргами або апеляціями щодо порушення його прав. 
4.10. Студент-дипломник зобов'язаний: 

4.10.1.Своєчасно вибрати тему кваліфікаційної роботи та отримати конкретні 
завдання  від керівника кваліфікаційної роботи на збір та опрацювання необхідних 
матеріалів; 
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4.10.2.Під час переддипломної практики, крім виконання її програми, 
ознайомитися з практичною реалізацією питань організації та управління 
виробництвом (підприємством, фірмою тощо), охороною праці, вирішенням 
питань екології, безпеки життєдіяльності, техніко-економічних і спеціальних 
питань за темою кваліфікаційної роботи; 

4.10.3. Після складання та захисту звіту про переддипломну практику 
отримати у керівника завдання на кваліфікаційну роботу за встановленою формою 
та затверджене заступником директора з навчальної роботи, з'ясувати зміст, 
особливості та вимоги до виконання його окремих питань; 

4.10.4. Скласти та узгодити з керівником проекту календарний план-графік 
виконання кваліфікаційної роботи з урахуванням трудомісткості розділів, 
необхідності перевірки матеріалів керівником та консультантами, отримання 
відгуку керівника і рецензії та своєчасного надання повністю підготовленого і 
перевіреної та допущеної до захисту кваліфікаційної роботи не менш ніж за два дні 
до його захисту в ЕК; 

4.10.5.Регулярно, не менше одного разу на тиждень, інформувати керівника 
про стан виконання кваліфікаційної роботи відповідно до плану-графіка, надавати 
на його вимогу необхідні матеріали для перевірки; 

4.10.6. Самостійно виконувати індивідуальний проєкт або індивідуальну 
частину до кваліфікаційної роботи; 

4.10.7. Під час розробки питань враховувати сучасні досягнення науки і 
техніки, приймати оптимальні рішення; 

4.10.8. Під час проведення розрахунків використовувати сучасні комп'ютерні 
технології; 

4.10.9.Відповідати за якість оформлення пояснювальної записки та 
графічного матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям (вказівкам) з 
кваліфікаційної роботи, існуючим нормативним документам та державним 
стандартам; 

4.10.10. Дотримуватися календарного плану-графіка виконання кваліфікацій- 
ної роботи, встановлених правил поведінки в лабораторіях і кабінетах, своєчасно 
та адекватно реагувати на зауваження та рекомендації керівника і консультантів 
кваліфікаційної роботи; 

4.10.11. У встановлений термін подати кваліфікаційну роботу для перевірки 
керівнику та консультантам і після усунення їх зауважень повернути керівнику для 
отримання його відгуку; 

4.10.12. Отримати всі необхідні підписи на титульному листі пояснювальної 
записки та кресленнях; 

4.10.13. Особисто подати кваліфікаційну роботу рецензенту; на його вимогу 
надати необхідні пояснення з питань, які розглядалися в кваліфікаційній роботі; 

4.10.14. Ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензії та підготувати 
(у разі необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження під час захисту 
кваліфікаційної роботи у ЕК. Вносити будь-які зміни або виправлення в 
кваліфікаційну роботу після отримання відгуку керівника і рецензії забороняється; 

4.10.15. За рішенням навчальної частини або з власної ініціативи та за згодою 
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керівника проекту пройти попередній захист кваліфікаційної роботи; 
4.10.16. У строк, визначений завідувачем відділення, надати кваліфікацій-         

ну роботу до ЕК; 
4.10.17. Своєчасно прибути на захист кваліфікаційної роботи або попередити 

завідувача відділенням (голову ЕК) - про неможливість присутності на захисті із 
зазначенням причин та наступним наданням документів, які засвідчують 
поважність  причин. У разі відсутності таких документів ЕК може бути прийнято 
рішення про не атестацію його як такого, що не з'явився на захист КР без поважних 
причин, з подальшим відрахуванням з коледжу. Якщо студент не мав змоги 
заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, але надав 
необхідні                        виправдні документи, ЕК може перенести дату захисту. 
 

  5.ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 
 
5.1. Підготовка до публічного захисту кваліфікаційної роботи – це 

формування здобувачем освітнього ступеня доповіді та презентаційних матеріалів 
за результатами дослідження, наведеними у роботі. Доповідь – стислий виклад 
основних положень роботи з акцентуванням уваги на практичну цінність 
отриманих здобувачем результатів. Зміст доповіді та презентації погоджується із 
керівником роботи. Презентаційні матеріали надаються здобувачем в 
роздрукованому вигляді членам ЕК під час проведення захисту кваліфікаційної 
роботи.  

5.2. Публічний захист кваліфікаційних робіт проводиться на засіданні ЕК за 
участі не менше половини членів комісії. До початку захисту кваліфікаційних робіт 
циклова комісія технічних дисциплін подає до ЕК:  

- виконану здобувачем кваліфікаційну роботу із записом на ній висновку про 
допуск до захисту;  

- відгук керівника кваліфікаційної роботи;  
- рецензію на кваліфікаційну роботу;  
- довідку про авторизовану перевірку кваліфікаційної роботи на плагіат.  
Для розкриття змісту кваліфікаційної роботи здобувачу освітнього ступеня 

надається 5-10 хвилин. Демонстрація презентаційних матеріалів здійснюється із 
застосуванням, як правило, мультимедійного проектора. Після доповіді здобувач 
відповідає на запитання членів ЕК. З дозволу голови ЕК запитання можуть 
поставити усі присутні на захисті. Завершується захист кваліфікаційної роботи 
відповіддю здобувача освітнього ступеня на висловленні зауваження. Результати 
публічного захисту кваліфікаційних робіт оцінюються за національною шкалою. 
Рішення про оцінювання рівня підготовки здобувачів освітнього ступеня, а також 
про присвоєння їм кваліфікації та видачу документа про фахову передвищу освіту 
державного зразка, приймається ЕК на закритому засіданні відкритим 
голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у 
засіданні. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос голови комісії є 
вирішальним. Повторний захист кваліфікаційних робіт з метою підвищення оцінки 
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не проводиться. Якщо відповідь здобувача освітнього ступеня під час захисту 
кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, ЕК ухвалює рішення 
про те, що здобувач не пройшов атестацію та у протоколі засідання ЕК 
проставляється оцінка «незадовільно». У випадку, якщо здобувач не з’явився на 
засідання ЕК для захисту кваліфікаційної роботи, у протоколі зазначається, що він 
не атестований у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо здобувач не з’явився на 
засідання ЕК з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, 
йому може бути встановлена інша дата захисту під час роботи екзаменаційної 
комісії. Здобувач освітнього ступеня, який отримав оцінку «незадовільно» на 
захисті кваліфікаційної роботи відраховується з коледжу з академічною довідкою 
встановленого зразка. 

 
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

       Для оцінювання якості кваліфікаційних робіт враховується комплекс                критеріїв: 
- практична цінність кваліфікаційної роботи; 
- актуальність виконаних досліджень і достовірність отриманих результатів; 
- ступінь самостійної роботи здобувача і проявлена ним ініціатива; 
- оформлення пояснювальної записки і розрахунково-графічних робіт; 
- зв’язність викладення і грамотність пояснювальної записки та креслень; 
- зміст доповіді та відповідей на питання; 
- вміння викладати думки; 
- володіння науково-технічною термінологією за фахом; 
- відгук рецензента і керівника кваліфікаційної роботи. 
  

7. ЗБЕРІГАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

7.1.Кваліфікаційні роботи зберігаються в архіві коледжу протягом п'яти років. 
7.2.По закінченню терміну зберігання кваліфікаційні роботи знищуються 

в  установленому порядку. 
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  ДОДАТОК А 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСП «Маслівський аграрний коледж ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету» 
 
 
 

                                                                                                 Кваліфікаційна робота  
                                                                                                      на правах рукопису 

 
 
 
 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 
фахового молодшого бакалавра 

 
 

на тему: ____________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 
 
 

                       Виконав студент ___ курсу, групи АТ- __ 
                                                спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 
                                                _______________________________________ 

                                                         (прізвище та ініціали) 
 

                                                Керівник:  _____________________________ 
                                              (прізвище та ініціали) 

 
                                                Рецензент: _____________________________  
                                                                               (прізвище та ініціали)   

 
 
 
 

 
 

Маслівка 20__ рік 
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                                                                                                                         ДОДАТОК Б 

 

Міністерство освіти і науки України 
Відокремлений структурний підрозділ 

«Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого 
Білоцерківського національного аграрного університету» 

 
                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Завдання розглянуто і затверджено                                       Заступник директора 
 цикловою комісією технічних                                                з навчальної роботи 
 дисциплін           ________Г.М. Погорєлова 
 Протокол № __від _________                                                «__» _______ 20__ р. 
 Голова комісії _________  
       

ЗАВДАННЯ 
НА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

Варіант №_ (за списком) 
 Cпеціальність 274 «Автомобільний транспорт» 

 

Студенту групи АТ -__    ________________________________  

Тема кваліфікаційної роботи:____________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
 
Керівник кваліфікаційної роботи                           _____________________ 

Консультант: з економіки і організації                 _____________________ 

Консультант: з охорони праці                                _____________________                            

Вихідні дані: 

1. Звіт з переддипломної практики. 

2. Загальна характеристика підприємства. 

3. Техніко-економічні показники підприємства. 

4. Науково-технічна та довідкова література.    
                                                   

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 Вступ. 
 1. Характеристика виробничої діяльності підприємства  
 1.1. Загальні відомості про підприємство. 
 1.2. Аналіз організації виробництва ТО і ремонту автомобілів на підприємстві. 
 1.3. Обґрунтування теми кваліфікаційної роботи. 
 2. Розрахунково-організаційно частина 
 2.1. Вибір вихідних даних і корегування нормативів.  
 2.2. Розрахунок показників виробничої програми ТО і ремонту.  
 2.3. Підбір технологічного обладнання виробничого підрозділу підприємства. 
 2.4. Технологічне планування виробничої дільниці.  
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                  Зразок оформлення другої сторінки     

 3. Технологічна частина 
 3.1. Призначення деталі та її конструктивні особливості. 
 3.2. Характеристика  умов роботи деталі і перелік дефектів. 
 3.3. Аналіз можливих способів відновлення деталі.                                                             
 3.4. Обґрунтування маршруту відновлення деталі. 
 3.5. Підбір технологічного обладнання ремонтної дільниці 
підприємства. 
 3.6. Технологічне планування ремонтної дільниці підприємства. 
 4. Конструкторська частина (за необхідності) 
 4.1. Розробка технологічного обладнання (за темою). 
  4.2. Будова і принцип роботи обладнання. 
  4.3. Розрахунок на міцність деталей обладнання. 
  4.3.1. Розрахунок на міцність… 
  4.3.2. Розрахунок на міцність… 
  4.3.3. Розрахунок на міцність… 
  5. Охорона праці  
  5.1. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. 
  5.2. Санітарно-гігієнічні вимоги. 
  5.3. Правила пожежної безпеки. 
  5.4. Розробка інструкції з охорони праці. 
  6. Техніко-економічна частина 
  6.1. Техніко-економічні показники запропонованої проєктної 
технології ТО і Р. 
  6.2. Оцінка економічного ефекту впровадження проєкту (за темою). 
  Висновки. 
 Література. 
 Додатки. 

СТРУКТУРА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ: 
 1. Аркуш 1 (А4) План виробничої дільниці (зони, поста). 
 2. Аркуш 2 (А4) Загальний вигляд обладнання дільниці (зони, поста).
 3. Аркуш 3 (А4) Ремонтне креслення пристосування (приладу). 
 4. Аркуш 4 (А4) Робоче креслення деталі пристрою (деталювання). 
 
 

 

Дата видачі завдання:                                                                  «__»  ______ 20   р. 

Термін виконання кваліфікаційної роботи                               «__ »_______ 20   р. 

Видав керівник кваліфікаційної роботи   _________________                       

                                                                

  

Підпис студента          _________________                         
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                                                                                                                       ДОДАТОК Д 

 

ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого 
Білоцерківського НАУ» 

 
ПОДАННЯ   

ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  
ЩОДО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Направляється студент  ____________________________________________ до захисту  
кваліфікаційної роботи ____________________________________за рівнем передвищої освіти  

За галуззю знань 27 “Транспорт” 
Спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» 
На тему:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
   Кваліфікаційна робота і рецензія додаються. 

                  Завідувач відділення       ________________        __________________ 
                                                               (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

 

ДОВІДКА ПРО УСПІШНІСТЬ 

 __________ за період навчання у коледжі, на відділенні “Організація виробництва” з 20__ року до 
20__ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким 
розподілом оцінок за : 
національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____ %; 

 
Секретар відділення ___________   _______________ 

                                                                                                                                                                                   
(підпис)                  (прізвище та ініціали) 

 

                                                                                                              
ВИСНОВОК ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

 
 

Кваліфікаційна робота на тему:__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________розглянута. 
 
Студент ______________ допускається до захисту даної роботи в Екзаменаційній комісії. 
 

                
 

Голова циклової комісії  
технічних дисциплін                            _______________      __________________ 

                                                                         (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

 
                   “      “                       20__ року 
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                                 ДОДАТОК Е 
 

ВІДГУК (ВИСНОВОК)  
КЕРІВНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

                               на здобуття ступеня_________________________ 

виконаної на тему: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
студентом (-кою) ______________________________________________  
                                        (прізвище, ім’я, по батькові здобувача фахової передвищої освіти)  

Спеціальність _______________________________________________  
Освітньо-професійна програма_________________________________  
Актуальність теми  
Відповідність виконаної роботи виданому завданню  
Короткий огляд змісту роботи (із зазначенням самостійних розробок студента)  
Найважливіші теоретичні та практичні результати роботи.  
Інші питання, які характеризують професійні якості студента  
Загальний висновок (про можливість допуску роботи до захисту на засіданні ЕК)  
 

                      Керівник кваліфікаційної роботи _______  ________________                              
                                                                                 (підпис)          (прізвище та ініціали) 

                                                          «___»                          20__ року 

 
 

Пам’ятка керівнику 
           Відгук складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів 
неприпустимо) із зазначенням:  

- актуальності теми;  
- відповідності виконаної роботи виданому завданню;  
- короткого критичного огляду змісту окремих частин роботи із зазначенням 

найбільш важливих і значущих питань, у яких виявилася самостійність студента, його 
рівень теоретичної та практичної підготовки, ерудиція, знання фахової літератури; 

 - підготовленість студента до прийняття сучасних рішень, умінь аналізувати 
необхідні літературні джерела, приймати правильні рішення, застосовувати сучасні 
інформаційні технології, обробляти та аналізувати результати експерименту;  

- найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, їх апробації (участь 
у конференціях, семінарах, публікація в наукових журналах тощо);  

- своєчасність виконання календарного плану, недоліки роботи та тих, що 
виявилися у роботі здобувача, інші питання, які характеризують професійні якості 
студента.  

Висновки щодо відповідності якості підготовки студента вимогам освітньо-
професійної програми і можливості присвоєння йому освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра 
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                                                                                                                        ДОДАТОК Ж 
 

Рецензія 
 

на кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня _______________________________ 
виконану на тему:_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
студентом гр. АТ-__ _______________________   

    відділення “Організація виробництва” спеціальності 274 “Автомобільний   
    транспорт” 

Представлена на рецензію кваліфікаційна робота______________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

           Рецензент      ________________        ___________________ 
                  (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

 

                                                        “      “                       20__ р. 

 

Пам’ятка рецензенту 
 

Рецензія складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів 
неприпустимо) із зазначенням:  

- відповідності дипломної роботи затвердженій темі та завданню;  
- актуальності теми;  
- загальний огляд змісту роботи, при цьому рецензент оцінює кожний розділ 

роботи, глибину теоретичного обґрунтування проблеми;  
- ступеня використання сучасних досягнень науки, техніки, виробництва, 

інформаційних технологій;  
- оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів;  
- правильності проведених розрахунків;  
- можливості впровадження результатів;  
- недоліків.  
Рецензент указує на можливості присвоєння студенту ступеня фахового 

молодшого бакалавра. Рецензент пропонує оцінку кваліфікаційної роботи, на підставі 
критеріїв, розроблених у цьому Положенні про кваліфікаційну роботу. 
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                                                                                                                        ДОДАТОК К 
 

ДОВІДКА № від « » 20__ р.  

         про перевірку кваліфікаційної роботи на наявність плагіату 
 

Автор роботи:  

Назва роботи:  

Відділення:  

Циклова комісія:  

Спеціальність:  

Науковий керівник:  

Додано в базу даних (дата):  

Результати перевірки: 

Роботу перевірено за допомогою сервісу «e.TXT» 

Унікальність роботи (%)  
 

Висновок: не виявлено / виявлено плагіат  
 

Перевірку на плагіат провів: 
Завідувач навчально-методичного кабінету  __________     ________________                              

                                                                                       (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

                                                     

 Інструкція 

щодо порядку подання робіт для перевірки сервісом «eTXT» 

1.Студент, педагогічний працівник у встановлений термін (за 10 днів до 
захисту, засідання методичної ради), надає роботу в електронному вигляді 
(формат – *.dосх (*.dос) або *.рdf.) завідувачу навчально-методичного кабінету. 

2.Протягом 5 днів відбувається перевірка роботи сервісом «eTXT». 
3.Результати перевірки роботи студента оформлюються довідкою 

(Додаток 3). Роздрукована довідка є обов’язковим документом для проходження 
захисту, рекомендації до друку робіт тощо. 

Після отримання результатів перевірки роботи студента науковий керівник 
приймає рішення про її допуск до захисту або про її доопрацювання. Після 
отримання результатів перевірки робіт педагогічних працівників методисти 
рекомендують роботи до подальшого розгляду на методичній раді. 

1. Допуск до перегляду результатів перевірки усіх робіт мають: 
директор, заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень. 
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Додаток М  
 

 

 

 

 
ЗАЯВА 

щодо самостійного виконання кваліфікаційної роботи студентом 

Я, ПІП, студент (форма здобуття освіти, відділення, курс, група) заявляю: моя 
письмова робота на тему (назва роботи), виконана самостійно і в ній не міститься 
елементів плагіату. Всі запозичення з друкованих та електронних джерел мають 
відповідні посилання. 

Я ознайомлений(а) з діючим Положенням, згідно з яким виявлення плагіату є 
підставою для відмови в допуску кваліфікаційної роботи до захисту та застосування 
дисциплінарних заходів. 

 

 

Дата Підпис 

 


