Випускна кваліфікаційна робота бакалавра (вимоги)
1. Основні вимоги:
Робота повинна носити дослідницький характер із достатньо високим
рівнем аналізу отриманих даних.
2. Основні розділи:
Титульний аркуш;
Анотація (до 500 знаків) українською, російською і англійською мовами;
Зміст із зазначенням сторінок;
Вступ з мотивацією та чітким формулюванням основного завдання
роботи;
Огляд літературних джерел за темою (орієнтовно до 7 стор.) з
посиланням та обговоренням актуальності і новизни тематики
бакалаврської роботи;
Опис використаних методик експериментальних досліджень та методів
теоретичного аналізу із оцінкою точності вимірів й розрахунків;
Результати в аналітичному, табличному, графічному вигляді, їх
обговорення та інтерпретація, порівняння з результатами досліджень
інших авторів;
Заключні висновки та пропозиції;
Список використаних літературних джерел;
У додатку можуть бути подані необхідні довідкові дані, використані чи
розроблені автором комп'ютерні програми та інше;
3. Оформлення:
Мова українська;
Титульний аркуш за встановленою формою (див.зразок);
Друкований текст; стандартний шрифт 14 пт через 1,5 інтервали;
орієнтовний об'єм 25-30 стор.;
Стандартно оформлені (див.зразки) таблиці, графіки, список
літературних джерел; обов'язкові посилання на використані літературні
джерела;
Робота подається на захист у переплетеному вигляді.
4. Кваліфікаційна робота бакалавра попередньо розглядається на засіданні
кафедри, яка приймає рішення про її винесення на ДЕК.
5. На ДЕК подаються:
Оформлений та завізований зав. кафедрою примірник роботи;
Письмовий відгук наукового керівника з аналізом роботи та
характеристикою виконавця роботи та її оцінкою;
Письмова рецензія фахівця із науковим ступенем, що працює в іншому
науковому підрозділі (інша кафедра чи інший заклад), ніж той, де робота
виконана, із зазначеною оцінкою роботи.

Випускна кваліфікаційна робота спеціаліста (вимоги)
1. Основні вимоги:
Робота повинна носити дослідницький характер із достатньо високим
рівнем аналізу отриманих даних.
6. Основні розділи:
Титульний аркуш;
Анотація (до 500 знаків) українською, російською і англійською мовами;
Зміст із зазначенням сторінок;
Вступ з мотивацією та чітким формулюванням основного завдання
роботи;
Огляд літературних джерел за темою (орієнтовно до 7-10 стор.) з
посиланням та обговоренням актуальності і новизни тематики випускної
роботи;
Опис використаних методик експериментальних досліджень та методів
теоретичного аналізу із оцінкою точності вимірів й розрахунків;
Результати в аналітичному, табличному, графічному вигляді, їх
обговорення та інтерпретація, порівняння з результатами досліджень
інших авторів;
Заключні висновки та пропозиції;
Список використаних літературних джерел;
У додатку можуть бути подані необхідні довідкові дані, використані чи
розроблені автором комп'ютерні програми та інше;
7. Оформлення:
Мова українська;
Титульний аркуш за встановленою формою (див.зразок);
Друкований текст; стандартний шрифт 14 пт через 1,5 інтервали;
орієнтовний об'єм 30-40 стор.;
Стандартно оформлені (див.зразки) таблиці, графіки, список
літературних джерел; обов'язкові посилання на використані літературні
джерела;
Робота подається на захист у переплетеному вигляді.
8. Кваліфікаційна робота спеціаліста попередньо розглядається на засіданні
кафедри, яка приймає рішення про її винесення на ДЕК.
9. На ДЕК подаються:
Оформлений та завізований зав. кафедрою примірник роботи;
Письмовий відгук наукового керівника з аналізом роботи та
характеристикою виконавця роботи та її оцінкою;
Письмова рецензія фахівця із науковим ступенем, що працює в іншому
науковому підрозділі (інша кафедра чи інший заклад), ніж той, де робота
виконана, із зазначеною оцінкою роботи.

Випускна робота магістра (вимоги)
1. Основні вимоги:
Робота повинна носити дослідницький характер і мати оригінальний
результат;
Бажана наукова апробація: доповідь на науковій студентській
конференції; доповідь на наукових конференціях вищого рівня, участь в
конкурсах наукових робіт, публікація чи подання до публікації наукової
статті.
2. Основні розділи:
Титульний аркуш;
Анотація (до 500 знаків) українською, російською і англійською мовами;
Зміст із зазначенням сторінок;
Вступ з мотивацією та чітким формулюванням основного завдання
роботи;
Огляд літературних джерел за темою роботи (орієнтовно до 10 стор.), з
посиланням та обговоренням актуальності і новизни тематики
магістерської роботи;
Опис використаних методик експериментальних досліджень та методів
теоретичного аналізу із оцінкою точності вимірів й розрахунків;
Результати в аналітичному, табличному, графічному вигляді, їх
обговорення та інтерпретація, порівняння з результатами досліджень
інших авторів;
Заключні висновки та можливі пропозиції;
Список використаних літературних джерел;
В додатку можуть бути подані необхідні довідкові дані, використані чи
розроблені автором комп'ютерні програми та інше.
3. Оформлення:
Мова українська;
Титульний аркуш за встановленою формою (див.зразок);
Друкований текст; стандартний шрифт 14 пт через 1,5 інтервали;
орієнтовний об'єм 40-50 стор.;
Стандартно оформлені (див.зразки) таблиці, графіки, список
літературних джерел; обов'язкові посилання на використані літературні
джерела;
Робота подається на захист у переплетеному вигляді.
4. Випускна робота магістра попередньо розглядається на засіданні кафедри,
яка приймає рішення про її винесення на ДЕК.
5. На ДЕК подаються:
Оформлений та завізований зав. кафедрою примірник роботи;
Письмовий відгук наукового керівника з характеристикою виконавця
роботи та її оцінкою;
Письмова рецензія фахівця із науковим ступенем, що працює в іншому
науковому підрозділі (інша кафедра чи інший заклад), ніж той, де робота
виконана, із зазначеною оцінкою роботи.

