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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Згідно Закону України про вищу освіту (Закон України "Про вищу освіту", 2014) освітній
рівень бакалавра передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до
розв’язування складних спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.
Бакалавр – освітній ступінь вищої освіти в Україні, що здобувається на першому рівні
вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми. Підготовка бакалавра
завершується захистом бакалаврської дипломної роботи.
Бакалаврська робота – це творча дослідницька робота, яка виконується самостійно,
свідчить про вміння автора працювати з літературою, узагальнювати й аналізувати
фактичний матеріал, використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані під
час оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою, має елементи наукового
дослідження.
Підготовка бакалавра за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка відноситься до освітньо-професійного
рівня вищої освіти, що вимагає від студента здатності розв’язувати складну прикладну
задачу у сфері геодезії та землеустрою із застосуванням сучасних теорій, методів,
технологій та обладнання (Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський)
рівень, галузь знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність – 193 Геодезія та
землеустрій, 2021; – далі Стандарт).
Згідно Стандарту кваліфікаційна робота бакалавра не повинна містити академічного
плагіату, фабрикації, фальсифікації та інших видів академічної недоброчесності.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти
або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Кваліфікаційна робота
бакалавра повинна вміщувати аналіз літературних джерел і результати самостійної
творчої роботи студента з матеріалом, що отриманий і опрацьований ним особисто.
Відповідно, бакалаврська робота має передбачати розв’язання складної
спеціалізованої задачі або практичної проблеми у предметній області геодезії та
землеустрою у процесі навчання із застосуванням сучасних понять, концепцій та методів
дослідження топографо-геодезичної і картографічної діяльності, землеустрою,
моніторингу, охорони земель, оцінки земель і нерухомого майна; інженерно-геодезичних
вишукувань і створення геопросторових даних.
Виконання бакалаврської роботи є обов’язковою складовою навчального процесу для
отримання освітнього рівня бакалавра із геодезії та землеустрою за відповідною
освітньою програмою і є завершальним етапом навчання за ОПП бакалавр, та виконується
для отримання відповідної кваліфікації (освітньої, професійної) (Освітньо-професійна
програма «Геоінформаційні системи та технології», спеціальність 193 Геодезія та
землеустрій, перший рівень вищої освіти (бакалавр), 2018; Освітня програма «Оцінка
землі та нерухомого майна» спеціальність 193 Геодезія та землеустрій, перший рівень
вищої освіти (бакалавр), 2018;).
Для спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій освітньою програмою бакалавра та
відповідними навчальними планами на підготовку бакалаврської роботи передбачено 8
кредитів ECTS, що складає 240 годин у вигляді самостійної роботи під керівництвом
кваліфікованого спеціаліста. Підготовка бакалаврської роботи відбувається у VІІІ
навчальному семестрі на ІV курсі навчання.

Вказівки, які наводяться в даних методичних рекомендаціях є обов’язковими до
виконання при підготовці бакалаврської роботи за спеціальністю 193 – Геодезія та
землеустрій; їх дотримання враховується при допуску до захисту та оцінюванні на
підсумковій атестації.
У даних методичних вказівках використовується терміни, які вживаються в такому
значенні (Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, 2018; - далі Положення):
академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом
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; порушеннями академічної
доброчесності вважаються академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація,
списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання;
академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих)
результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості)
та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів
без зазначення авторства;
атестація (здобувачів освіти) – встановлення відповідності засвоєних здобувачами
освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам відповідних
стандартів освіти;
кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним
документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів
навчання). Кваліфікації за обсягом класифікуються на повні та часткові, за змістом – на
освітні та професійні. Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного
переліку компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що
визначені відповідним стандартом. Кваліфікація вважається частковою в разі здобуття
особою частини компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що
визначені відповідним стандартом;
необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів
навчання здобувачів освіти;
освітня кваліфікація – це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим
суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність
встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання
(компетентностей);
освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – єдиний комплекс
освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань,
контрольних заходів тощо), спланованих та організованих для досягнення визначених
результатів навчання. На рівнях вищої освіти освітня програма визначає вимоги до рівня
освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних
дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;
оцінка – будь-яка кількісна або якісна міра на основі визначених критеріїв, які
використовуються для визначення рівня опанованих результатів навчання окремої
навчальної дисципліни або освітньої / навчальної програми в цілому; професійна
кваліфікація – це визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим

уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована
сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють
виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність;
самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих
наукових результатів як нових наукових результатів.
Основними етапами виконання бакалаврської роботи є наступні:
 вибір тематики бакалаврської роботи;
 призначення керівника бакалаврської роботи;
 затвердження теми бакалаврської роботи та плану її виконання;
 виконання бакалаврської роботи (Михайлов та Курило, 2016):
 визначення об’єкта і предмета дослідження, конкретизація мети, а також
обґрунтування можливих методів дослідження;
 визначення основних задач, які необхідно реалізувати для досягнення
поставленої мети роботи;
 визначення та обґрунтування актуальності задач, які планується вирішити;
 пошук і аналіз опублікованих та фондових джерел відповідно до теми
дослідження;
 проведення самостійного дослідження (лабораторні вимірювання, участь у
польових роботах та під час проходження виробничої практики, моделювання,
розрахунки, обробка і аналіз даних);
 попереднє («чорнове») оформлення бакалаврської роботи;
 отримання відгуку від керівника бакалаврської роботи;
 оформлення бакалаврської роботи згідно вимог, що наведені у розділі 3;
 рецензування бакалаврської роботи;
 апробація основних результатів представлених в бакалаврській роботі;
 проміжне звітування за результатами виконаної роботи;
 перевірка дотримання академічної доброчесності на текстові запозичення
(Положення про систему та запобігання академічного плагіату у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка, 2020);
 допуск до захисту бакалаврської роботи за результатами підсумкової атестації та
попереднього розгляду роботи на профільній кафедрі (кафедрах);
 захист бакалаврської роботи на засіданні відповідної екзаменаційної комісії.
Мова виконання і захисту кваліфікаційної роботи (якщо інше не визначено Освітньою
програмою) – українська. Згідно Положення рішення щодо виконання та/або захисту
кваліфікаційної роботи іншою мовою (англійською, іншими офіційними мовами
Європейського Союзу) може бути прийняте проректором із науково-педагогічної роботи
за підтриманою профільною кафедрою заявою здобувача освіти, але не пізніше
затвердження ректором складу екзаменаційних комісій.
Рекомендації складено згідно чинного законодавства та внутрішніх нормативних
документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В них також
використаний багаторічний досвід підготовки бакалаврів на профільних кафедрах ННІ
«Інститут геології» (Вижва та Курганський, 2002; Зацерковний та ін., 2017; Кошляков та
ін., 2016; Михайлов та Курило, 2016).

1.1.

Вибір теми та її затвердження, керівництво бакалаврською роботою

Першим важливим етапом написання бакалаврської роботи є вибір теми майбутнього
дослідження. Теми робіт можуть охоплювати широкий діапазон спеціалізованих і
практичних проблем, але обов’язково мають відповідати тематиці відповідної освітньопрофесійної програми навчання за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій.
Тематика бакалаврських робіт за спеціальністю 103 – Геодезія та землеустрій за
відповідною освітньою програмою, повинна визначатися актуальністю проблематики та
розв’язувати складні спеціалізовані задачі або практичні проблеми у предметній області
геодезії та землеустрою із застосуванням сучасних понять, концепцій та методів
дослідження топографо-геодезичної і картографічної діяльності, землеустрою,
моніторингу, охорони земель, оцінки земель і нерухомого майна; інженерно-геодезичних
вишукувань і створення геопросторових даних.
Тематика бакалаврських робіт носить орієнтовний характер, розробляється
викладацьким складом відповідної кафедри і пропонується студентам для обрання
(Додаток 2). Крім того, згідно Положення, студенти можуть самостійно запропонувати
орієнтовну тему майбутньої роботи у відповідності до освітньо-професійної програми
навчання за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій з обґрунтуванням доцільності її
розроблення.
Вибір теми бакалаврських робіт відбувається одночасно з призначенням наукового
керівника, який, як правило, є спеціалістами профільної кафедри (кафедр) (науковопедагогічним або науковим працівником з науковим ступенем доктора або кандидата
наук/доктора філософії).
Для затвердження теми бакалаврської роботи та наукового керівника бакалавр пише
заяву (Додаток 1) на ім'я завідувача кафедри з проханням дозволити проведення власного
дослідження з обраної теми, яка реєструється на кафедрі. На засіданні кафедри
призначається науковий керівник, а при необхідності й консультант бакалаврської роботи.
Орієнтовна тематика бакалаврських робіт за спеціальністю 193 – Геодезія та
землеустрій за відповідними програмами наведена у додатку 2.
Згідно Положення назви тем і керівники кваліфікаційних робіт (за потреби – і мови
виконання та/або захисту роботи) розглядаються на засіданні відповідної кафедри, де
провадиться освітня програма, та затверджується вченою радою ННІ «Інститут геології» не
пізніше ніж перед початком останнього семестру.
Під час написання кваліфікаційної роботи може виникнути необхідність у корегуванні
теми. Для здійснення таких дій студент повинен написати заяву (Додаток 3) на ім'я
завідувача кафедри із проханням змінити/уточнити назву бакалаврської роботи, яка
розглядається на засіданні відповідної кафедри, де провадиться освітня програма та
затверджується вченою радою ННІ «Інститут геології», але не пізніше ніж за 2 місяці до
терміну подання бакалаврської роботи до захисту.
При виборі теми важливо враховувати наступні основні вимоги, що висуваються до
кваліфікаційних робіт:
актуальність – визначається важливістю досліджуваної теми (або проблеми), її
відповідністю вимогам сучасної практики, значимістю для науки, суспільства, економіки
країни в цілому чи її окремого регіону;
оригінальність і теоретична значимість – полягають у новому розв’язанні актуальної
наукової або виробничої задачі;

практична значимість – полягає в можливості використання результатів дослідження
для розв’язання конкретних прикладних задач в галузі геодезії та землеустрою.
Виконання кваліфікаційної роботи проводиться за індивідуальним графіком
виконання (Додаток 4), який погоджується з науковим керівником і затверджується
засіданням кафедри в термін не пізніше ніж за два тижні після затвердження теми і
наукового керівника вченою радою ННІ «Інститут геології».
Студент повинен дотримуватись індивідуального графіка виконання роботи,
самостійно опрацювати та систематизувати бібліографічні джерела з проблеми, що
досліджуються, під керівництвом викладача/науковця організувати та виконати
експериментальну частину роботи, чітко дотримуватись авторського права, звітувати про
хід виконання роботи, здійснювати апробацію роботи на наукових конференціях або
семінарах, своєчасно подати на розгляд кафедри кваліфікаційну роботу, згідно вимог до її
змісту та оформлення. Відповідно, кафедрою встановлюються контрольні терміни
звітування бакалавра, які фіксуються протоколом засідання кафедри.
Науковий керівник здійснює загальне керівництво підготовкою кваліфікаційної
роботи, зокрема:
 контролює виконання індивідуального графіка роботи;
 надає рекомендації щодо джерел інформації та застосування методів дослідження;
 координує самостійну роботу студента;
 організовує обговорення попередніх результатів роботи, виявлення недоліків та
надання рекомендацій щодо їх виправлення;
 проводить попередню перевірку на текстові запозичення та дотримання норм
академічної доброчесності;
 проводить перевірку відповідності оформлення бакалаврської роботи чинним
нормативним документам;
 готує письмовий відгук щодо відповідності змістовної частини та оформлення
роботи і рекомендує її до захисту.
1.2. Апробація бакалаврської роботи
Бакалаврська робота – є творчою роботою, що відбиває рівень теоретичних знань і
практичних навичок випускника, його здатності до професійної діяльності як фахівця, і є
результатом власного наукового дослідження. Відповідно, важливим елементом
бакалаврської роботи є апробація основних результатів, що передбачає оприлюднення
результатів дослідження.
Апробацією вважаються опубліковані результати наукового дослідження у фахових
наукових виданнях, а також виголошені та опубліковані за результатами професійних
науково-практичних конференцій, семінарів тощо.
Апробація бакалаврської роботи є складовою частиною в підсумковій оцінці за
результатами захисту.
Апробацією вважається:
 наявність наукових робіт, що відповідають спеціальності, яка здобувалась, і
опублікованих студентом протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем;
 участь студента в міжнародних та всеукраїнських фахових наукових конференціях,
семінарах протягом періоду його навчання;

 участь студента в міжнародних та всеукраїнських фахових студентських олімпіадах
протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем;
 участь студента в міжнародних та всеукраїнських професійних конкурсах та
конкурсах наукових робіт протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем;
 участь студента протягом періоду його навчання у виконанні фундаментальних та
прикладних наукових досліджень в складі науково-дослідних колективів Університету, що
підтверджується копією наказу про зарахування до складу виконавців НДР.
Найбільш поширеними варіантами апробації є наукова стаття у фаховому виданні або
тези/матеріали професійної конференції.
Участь у наукових конференціях, семінарах є бажаним варіантом апробації. За
результатами наукових конференцій видаються збірники тез/матеріалів, наукові статті.
Тези – послідовно сформульовані основні ідеї, думки та положення наукової доповіді,
повідомлення, статті або іншої наукової праці. Зазвичай, тези є невеликого обсягу (~2-4
сторінки), в якому представлені основні положення наукової доповіді без деталізованих
пояснень.
Наукова стаття – наукова робота, в якій викладено проміжні або кінцеві результати
наукового дослідження, висвітлено окреме питання за обраною темою, сфокусовано
науковий пріоритет автора, що робить результати дослідження надбанням фахівців.
Участь у конференції вважається апробацією бакалаврської роботи, якщо вона
підтверджується сертифікатом учасника, публікацією тез виступу, або статті, підготовленої
за результатом виступу на конференції.
1.3.

Академічна доброчесність

При підготовці бакалаврської роботи слід пам’ятати про етичні принципи, правила, які
мають за мету забезпечення довіри до результатів наукових досягнень і особистого внеску
студента.
Порушеннями академічної доброчесності при підготовці кваліфікаційної роботи за
Положенням вважаються академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація,
обман.
Всі учасники процесу підготовки, написання, захисту бакалаврської роботи повинні
дотримуватися принципів академічної доброчесності.
Кваліфікаційна робота бакалавра підлягає обов’язковій перевірці на академічний
плагіат (Положення про систему та запобігання академічного плагіату у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка, 2020, - далі Антиплагіат), а її
анотація має бути розміщена на сайті ННІ «Інститут геології» не пізніше ніж напередодні
захисту. Для перевірки на плагіат бакалаврської роботи повинна бути передана на
профільну кафедру (кафедри) не пізніше ніж за два тижні до дня захисту.
Академічні тексти, що подаються для перевірки в системі Антиплагіат на виявлення
збігів/ідентичності/схожості текстів, повинні бути представлені у форматі *.pdf з
можливістю пошуку по тексту та/або у форматах *.doc, *,docx. Оператор завантажує
подану на перевірку роботу до Системи запобігання академічного плагіату. Оператор
протягом трьох робочих днів після завантаження роботи здійснює процес перевірки і
генерує звіт подібності. Електронний варіант звіту повертається Керівнику роботи
електронною поштою. Керівник роботи здійснює експертну оцінку роботи з урахуванням

звіту подібності, робить у довідці про оригінальність роботи свій висновок і додає до
кваліфікаційної роботи.
Вченою радою ННІ «Інститут геології» визначено, що граничним відсотком текстових
збігів при умові коректного посилання на них у тексті роботи, відповідно до якого
науковий керівник має право подавати обґрунтування екзаменаційній комісії щодо
відсутності плагіату i можливості затвердження позитивного експертного висновку, є 30%.
У разі встановлення будь-якого рівня текстових запозичень, що ставлять під сумнів
особисту участь бакалавранта в отриманні результатів, робота до захисту не допускається.
Повторна перевірки роботи відбувається виключно за кошти автора. У випадку незгоди
здобувача з висновком про оригінальність роботи автор-здобувач вищої освіти має право
подали апеляцію до апеляційної комісії з академічної доброчесності інституту (Положення
про систему та запобігання академічного плагіату у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, 2020).
Для уникнення порушень академічної доброчесності при підготовці бакалаврської
роботи, особливо академічного плагіату, слід пам’ятати, що робота є результатом
особистого наукового дослідження. Наукові результати інших дослідників, які були
використані при підготовці роботи, повинні бути оформлені згідно чинних вимог до
цитувань та посилань на використані джерела (основні положення наведені в розділі 3).
1.4. Допуск до захисту бакалаврської роботи
Випускна бакалаврська робота подається студентами на профільну кафедру (кафедри)
у визначений вченою радою ННІ «Інститут геології» термін, але не пізніше ніж за два тижні
до дня захисту в Екзаменаційній комісії. Всі етапи розгляду бакалаврської роботи
регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка» та «Положенням про порядок
створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка».
Рішення про допуск студента до захисту бакалаврської роботи на Екзаменаційній
комісії приймає профільна кафедра (кафедри). Відповідно, профільна кафедра (кафедри)
подає до Екзаменаційної комісії:
 виконану студентом кваліфікаційну роботу із записом на ній висновку профільної
кафедри (кафедр) про допуск роботи до захисту (за результатами попереднього
розгляду);
 письмовий відгук наукового керівника з характеристикою наукової цінності роботи і
діяльності випускника під час виконання ним випускної кваліфікаційної роботи;
 письмові рецензії на випускну кваліфікаційну роботу;
 довідку з установи (організації) про використання її матеріалів при написанні
кваліфікаційної роботи (за необхідності);
 інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної
випускної кваліфікаційної роботи: друковані статті за темою роботи, документи, що
вказують на її практичне застосування, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.
Основними критеріями, які впливають на рекомендацію до захисту профільною
кафедрою (кафедрами) бакалаврської роботи є наступні:
 відсутність у студента академічної заборгованості за навчальним планом
відповідної освітньої програми за якою відбувається навчання;

 наявність кваліфікаційної роботи, яка оформлена згідно вимог (розділ 3);
 наявність позитивного відгуку наукового керівника;
 наявність не менше однієї рецензії від висококваліфікованого фахівця, як правило,
від працівника виробничої, наукової або проектної організації. Склад рецензентів
затверджується завідувачем профільної кафедри (кафедр). Рецензії повинні мати
оцінку випускної роботи за прийнятою шкалою оцінки;
 успішне представлення роботи на попередньому захисті, на якому студент повинен
продемонструвати рівень готовності до захисту роботи за наведеними вище
критеріями;
 відповідність роботи вимогам академічної доброчесності (в тому числі результати
перевірки на академічний плагіат, самоплагіат);
 матеріали, які засвідчують апробацію основних результатів бакалаврської роботи.
У випадку надання негативного відгуку науковим керівником або негативної рецензії
остаточне рішення про допуск (недопущення) кваліфікаційної роботи до захисту приймає,
за результатами попереднього розгляду, профільна кафедра (кафедри).
1.5. Організація оцінювання і захисту бакалаврської роботи
Оцінювання кваліфікаційних робіт здійснюється під час захисту на Екзаменаційній
комісії. Члени екзаменаційної комісії при оцінюванні захисту можуть враховувати відгуки
на роботу наукового керівника та рецензентів. Підсумкова оцінка формується як середня з
оцінок усіх присутніх членів комісії.
Захист бакалаврської роботи здійснюється відкрито і гласно з дотриманням вимог
академічної ввічливості та доброчесності. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні
на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.
Процедура захисту бакалаврської роботи відбувається в такій послідовності:
 виступ секретаря Екзаменаційній комісії, який надає інформацію про прізвище, ім’я
та по-батькові студента, наявність допуску до захисту бакалаврської роботи, тему
роботи, наукового керівника.
 доповідь студента для розкриття змісту кваліфікаційної роботи, особистого внеску,
новизни отриманих результатів тощо (до 15 хв.);
 запитання від членів Екзаменаційній комісії та присутніх осіб (з дозволу Голови
Екзаменаційній комісії) та відповіді студента;
 оголошення відгуку наукового керівника, рецензій, та актів впровадження (за
наявності);
 відповіді студента на висловлені у відгуку та рецензіях зауваження;
 оцінювання роботи та рішення Екзаменаційній комісії.
Результати захисту бакалаврської роботи фіксуються в протоколі Екзаменаційної
комісії.
Студенти повинні бути ознайомленні із порядком виконання та оцінювання
бакалаврських робіт до моменту затвердження тем робіт (за контролем профільної
кафедри (кафедр)) та проводити власне наукове дослідження з дотриманням вимог, які
наведені у даних методичних рекомендаціях.
Види робіт, які використовуються при оцінюванні бакалаврських робіт наведено у
таблиці 1.

Таблиця 1. Базові критерії, які використовуються при оцінюванні бакалаврських робіт
№
п/п

Вид роботи, який оцінюється

1

Оригінальність, теоретична та практична значимість основних
результатів роботи
Відповідність отриманих результатів задачам, які ставились при
написанні кваліфікаційної роботи
Власний внесок студента в основні результати роботи, які
представлені до захисту
Відповідність до вимог оформлення кваліфікаційної роботи
Дотримання основних граматичних та стилістичних правил мови на
якій представлена робота (як правило, української мови)
Доповідь студента, в якій необхідно представити основні
результати власного дослідження у стислій формі
Якість презентаційного матеріалу доповіді (презентація, графічні
додатки, лістинги коду)
Ґрунтовність відповідей на запитання за результатами доповіді
(чіткість, повнота) та дотримання вимог академічної ввічливості
Наявність апробації основних результатів бакалаврської роботи
Загальна кількість балів

2
3
4
5
6
7
8
9

Відсоток у
підсумковій оцінці
за результатами
захисту
бакалаврської
роботи (%)
10
12
15
5
5
12
15
15
11
100

У випадку, якщо захист бакалаврської роботи не відповідає вимогам до
кваліфікаційних робіт освітнього рівня «Бакалавр», Екзаменаційна комісія приймає
рішення про те, що здобувач освіти не пройшов атестацію.
У випадках, коли захист випускної кваліфікаційної роботи визнається незадовільним,
Екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму
роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену
відповідною кафедрою, у наступному навчальному році.
У випадку незгоди з оцінкою за захист кваліфікаційної роботи здобувач вищої освіти
має право не пізніше 12 години наступного робочого дня за днем оголошення результату
захисту подати апеляцію на ім’я ректора. У випадку надходження апеляції
розпорядженням ректора (проректора з науково-педагогічної роботи) створюється комісія
для розгляду апеляції. Апеляція розглядається протягом трьох робочих днів після її подачі.

2. СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ
Робота складається з тексту та графічних і текстових додатків (демонстраційної
графіки) (Рис. 1).
Текст складається із титулу, реферату, змісту, переліку скорочень, вступу, основної
частини, висновків і списку використаних джерел.
Титульний аркуш бакалаврської роботи (Додаток 5) повинен містити назву
відповідного міністерства, вищого навчального закладу, інституту, кафедри, де виконана
робота; вид кваліфікаційної роботи, шифр і назву спеціальності, назву освітньої програми,
тему роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; науковий ступінь, вчене звання, прізвище,
ім’я, по батькові наукового керівника та консультанта (при необхідності) та їх підписи; дані
про рішення кафедри щодо допуску роботи до захисту; підпис завідувача кафедри місто і
рік виконання роботи.
У змісті бакалаврської роботи наводять такі структурні елементи: вступ, послідовно
перелічені назви всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають назву) змістовної
частини роботи, висновки, перелік джерел посилань, додатки з їх назвою та зазначенням
номера сторінки початку структурного елемента (Додаток 6).
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (Додаток 7)
подається у роботі (за необхідності) у вигляді окремого списку, який розташовують перед
вступом і включає специфічні терміни, а також маловідомі скорочення, нові символи,
позначення тощо, якщо вони повторюються у роботі більше 3 разів.
Вступ бакалаврської роботи розкриває сутність і стан наукової проблеми та її
значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, формулювання суперечностей,
обґрунтування необхідності проведення дослідження (Зацерковний В.І. та ін., 2015).
Основні компоненти вступу викладаються у такій послідовності: актуальність теми,
мета досліджень, об’єкт, предмет, завдання, інформація про методологічні засади та
методи дослідження, практичне значення отриманих результатів, особистий внесок
здобувача, апробація результатів роботи, публікації, загальні відомості про структуру й
обсяг роботи.
Після оцінки сучасного стану об’єкта дослідження, висвітлюється актуальність роботи,
що характеризує вміння студента зрозуміти і оцінити своєчасність й соціальну значимість
тематики дослідження. В актуальності висвітлюється головне – сутність і необхідність
вивчення даної проблеми.
Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також його
кінцевим результатом і шляхами його дослідження, як правило, вона співпадає з
формулюванням теми (Нестеровський та Огар, 2014).
Об’єкт дослідження – це вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики
науки, яка слугує для дослідження джерелом інформації (це галузь, підприємство) або це
явище, процес, комплекс (частина геологічного середовища, родовище) який породжує
проблему і є обраним для вивчення (Нестеровський та Огар, 2014).
Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Це лише суттєві зв’язки та
відношення, властивості, аспекти, функції, які є визначальними для даного дослідження
(управління, кадрове забезпечення, ефективність). Іншими словами, об’єктом виступає те,
що існує незалежно від нашого дослідження, а предметом – те, що в цьому об’єкті
досліджується (властивості, фізичні поля, процеси, явища), тобто як категорії наукового

процесу вони співвідносяться між собою як загальне і часткове, предмет визначає
конкретну тему дослідження (Нестеровський та Огар, 2014).
Елементом вступу є також інформація про методологічні засади та методи
дослідження, які будуть застосовані автором для вирішення поставлених завдань і
досягнення головної мети роботи. Дані про використання певних методів, як інструменту
для отримання і обробки фактичного матеріалу повинні бути конкретними, із зазначенням
мети та суті їх застосування.
Питання наукової новизни є одним із найбільш суперечливих і складних при здійсненні
різних видів наукових досліджень. При формулюванні наукової новизни важливо
враховувати три головні умови (Вижва та ін., 2019):
1. Розкриття результату, тобто у науковій роботі необхідно вказати, який тип нового
знання здобув бакалавр. Це може бути вироблення концепції, методики, алгоритму,
закономірностей тощо. Отже, слід розрізняти теоретичну і практичну новизну.
2. Визначення рівня новизни отриманого результату, його місце серед відомих
наукових фактів. У зіставленні з ними нова інформація може виконувати різні функції:
уточнювати, конкретизувати існуючі відомості, розширювати і доповнювати їх або суттєво
перетворювати. Залежно від цього виділяють такі рівні новизни: конкретизацію,
доповнення, перетворення. В зв’язку з цим потрібно формулювати положення наукової
новизни як, наприклад: вперше отримано…; знайшло подальший розвиток…; отримані
нові результати…
3. Оцінкою нових результатів є їх розгорнутий і чіткий виклад, а не формальне, нічим
не підкріплене запевнення, що теоретичні позиції і практичні висновки дослідження є
новими.
Отже, можна виділити три рівні новизни наукових досліджень:
 отримання нових даних або перетворення відомих даних, докорінна
їх зміна;
 розширення, доповнення відомих даних;
 уточнення, конкретизація відомих даних, поширення відомих
результатів на новий клас об'єктів, систем (Корягін та Чік, 2017).
Якщо літературний пошук по основних науково-метричних базах не показав наявність
однакових або подібних результатів (висновків) в доступних публікаціях (звітах), то це вже
є підтвердженням наукової новизни. Тоді можна перед основним положенням, що
виноситься на захист, ставити «вперше…». Наприклад, «…вперше досліджені показники
забрудненості ґрунтів Радомишльського району Житомирської області». За аналогією, як
наукова новизна, може розглядатись проведення будь-яких експериментальних
(польових, геодезичних, аналітичних, супутникових, геохімічних тощо) досліджень, які за
своїми результатами по новому охарактеризували об’єкт досліджень.
Крім цього, у випадку використання експериментальних даних, отриманих іншими
дослідниками, під ознаки наукової новизни потрапляють: обробка даних за новими
алгоритмами; встановлення значимих кореляційних залежностей між окремими
параметрами, які раніше не аналізувались, побудова розрізів, карт, блок-діаграм,
3Dпроекцій, динамічних моделей по об’єкту в цілому або на його окремих частинах, які
привели до отримання нової інформації про об’єкт досліджень.
Наукова новизна, як правило, конкретизується (деталізується) у висновках. Тут
вказуються конкретні значення зміни параметрів, кількісні ознаки, які характеризують
об’єкт досліджень (розміри, співвідношення з іншими об’єктами, характеристики фізичних

полів), суттєві ознаки в залежності від специфіки досліджень, які дозволяють по новому
оцінити (доповнити) вже відому інформацію.
Доречним вважається виділення частин ще не вирішеної проблеми, які залишаються
актуальними для подальшого дослідження.
Далі робляться висновки щодо можливості практичного використання результатів
дослідження та зазначаються основні наукові здобутки, що були отримані студентом при
написанні роботи.
На завершення вступу доцільно вказати джерела походження інформації, яка
використана в даній роботі, подати структуру бакалаврської роботи з переліком всіх її
елементів та їх кількісної характеристики. Для висвітлення всіх необхідних складових
вступу достатньо до 7% загального обсягу бакалаврської роботи (4-6 сторінок).
Основна частина бакалаврської роботи складається з розділів (зазвичай 3-5),
підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Кожен розділ є
закінченою частиною роботи і містить усі необхідні дані та закінчується рекомендаціями
та висновками автора по цій частині роботи.
У розділах основної частини подають аналіз літератури за темою і вибір напрямків
досліджень, виклад загальної методики й основних методів досліджень,
експериментальну частину, відомості про проведені теоретичні і/або експериментальні
дослідження, аналіз і узагальнення результатів досліджень.
Перший розділ пишеться на основі літературних та фондових джерел і містить огляд
сучасного стану проблеми досліджень, усі дані, які необхідні для обґрунтування
актуальності теми, її постановки та розробки в роботі. Під час аналізу літератури студент
окреслює основні етапи розвитку наукової думки за обраною для написання
бакалаврської роботи проблемою. Слід зазначити, що для написання першого розділу
рекомендовано опрацювати найбільш сучасні джерела інформації, в тому числі
іншомовні, за темою дослідження. Під час стислого та критичного висвітлення роботи,
бакалаврант повинен виділити ті питання, що залишились невирішеними, і вказати
очікуваний особистий внесок у розв’язання проблеми. Закінчують цей розділ коротким
висновком щодо необхідності продовження досліджень з даного питання галузі.
У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять
методи вирішення поставлених завдань, розробляють загальну методику проведення
дослідження.
Стиль викладення матеріалу в роботі повинен бути академічним, не варто додавати
риторичні запитання, звертатися до так званого читача. Робота пишеться від третьої особи
однини. Опис поточного стану справ на момент дослідження рекомендується повідомляти
в рамках теперішнього часу. Тоді, як про результати дослідження якого-небудь автора
повідомляють з використанням минулого часу.
У наступних розділах викладаються результати досліджень автора з висвітленням того
нового, що він вносить у розробку проблеми. В розділі міститься опис зібраних фактичних
матеріалів та приклади застосування запропонованих теоретичних підходів для вирішення
конкретних геологічних задач, які отримані (зібрані, узагальнені, проаналізовані,
проінтерпретовані) особисто автором (Кошляков та ін., 2016).
У загальних висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати,
отримані в роботі, обґрунтовують їхню достовірність. Висновки складаються відповідно до
завдань. Спочатку коротко оцінюють стан питання, розкривають методи вирішення
поставленої в роботі наукової проблеми, її практичний аналіз з порівнянням і

наголошенням на якісних і кількісних показниках отриманих результатів. Дається
характеристика новизни отриманих результатів, оцінюються перспективи подальшого
продовження досліджень за темою роботи, даються рекомендації щодо впровадження
отриманих результатів у виробництво, науково-дослідний або науково-педагогічний
процеси.
Список використаних джерел слід оформлювати з урахуванням того що всі
літературні джерела розташовуються в алфавітному порядку, при цьому іншомовні
джерела (всі окрім кириличних) подаються після кириличних. Список не нумерується.
Посилання в тексті на використані джерела є обов'язковими. Посиланні в тексті на
використані джерела слід робити в круглих дужках курсивом. В дужках вказують автора
(авторів якщо їх декілька, але до шести; якщо авторів більше шести – вказують шість
перших та додають та ін.) та через кому рік (Приклади оформлення переліку посилань для
Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка – ГЕОЛОГІЯ, 2019).
Наприклад:
(Айзберг та Каганер, 1966; Hughes and Metzler, 1995)
У випадку відсутності автора вказують назву джерела.
Правила та приклад оформлення використаних джерел наведено в розділі 3 та
додатку 8 відповідно.
До додатків (за необхідності) доцільно включати допоміжний матеріал: формули та
розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних, допоміжні ілюстрації (карти, розрізи,
графіки, діаграми, схеми), лістинги коду тощо.
Реферат (2-га сторінка роботи) створюється на завершальному етапі виконання
роботи. Він повинен достатньо ґрунтовно розкривати її зміст. Реферат складається із
загальної характеристики роботи, тобто інформації щодо автора, назви роботи, шифру і
назви спеціальності, назви освітньої програми, структури роботи (кількості: розділів,
додатків, ілюстрацій, таблиць, використаних джерел; обсяг у сторінках), актуальності, мети
роботи, задач, основного змісту, результатів, новизни та практичного значення роботи та
анотації.
В анотації, обсяг якої складає до 250 слів, зазначається основний зміст та результати
дослідження. Анотація має бути написана українською та англійською мовами.
Англійською мовою також вказуються інформація щодо автора, назва роботи та ключові
слова. Ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше
зустрічаються у бакалаврській роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість
ключових слів – 5-7.
Реферат не брошурується із загальним текстом роботи, а вкладається на початку
рукопису. Також у рукопис вкладаються відгук наукового керівника (Додаток 9), дві
рецензії (Додаток 10) та цифровий носій з електронною копією роботи у форматах .docx і
.pdf, додатків, презентації тощо.

Рис. 1 – Структурно-логічна схема бакалаврської роботи

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ
3.1. Загальні вимоги та правила оформлення
При оформленні кваліфікаційної роботи бакалавра варто пам’ятати, про те, що вона є
науковою роботою і є результатом власного наукового дослідження. Отже, при
оформленні бакалаврської роботи можна користуватися окремими положеннями
стандарту оформлення звітів в сфері науки – ДСТУ 3008:2015 (ДСТУ 3008:2015, 2016).
Робота обов’язково повинна бути виконана у форматі .docx. Як було наведено в
розділі 2, робота складається з тексту та графічних і текстових додатків (Рис. 1). Текст
складається із титулу, реферату, змісту, переліку скорочень, вступу, основної частини,
висновків і списку використаних джерел. Мова виконання роботи розглядаються на
засіданні відповідної кафедри, де провадиться освітня програма та затверджується
вченою радою ННІ «Інститут геології» (Положення про організацію освітнього процесу у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2018). Зазвичай, мова
виконання роботи – українська, в окремих випадках (наприклад, для російськомовних або
англомовних освітніх програм) можливо виконання роботи іншими мовами.
Робота оформлюється з використанням комп’ютера та принтера на одному боці
аркуша білого паперу формату А4 (297х210 мм) (ДСТУ 3008:2015, 2016). Для підготовки
кваліфікаційної роботи рекомендується використовувати текстовий процесор, який
підтримує формат текстового документа .docx, наприклад Microsoft Word, або його
аналоги.
Текст друкують шрифтом Calibri. Розмір шрифту – 14 пт із використанням
міжрядкового інтервалу 1,5. Абзацний відступ упродовж усього тексту повинен
дорівнювати п’яти знакам (1 см). Поля: ліве – 25 мм; праве – 10 мм; нижнє – 20 мм; верхнє
– 20 мм. Наповненість сторінок роботи має становити 28-32 рядків.
Об’єм роботи, в залежності від тематики кваліфікаційної роботи та поставлених
завдань, має складати від 60 до 80 сторінок. До загального обсягу бакалаврської роботи
не входять: титул, реферат, зміст, перелік скорочень, графічні і текстові додатки, список
використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Проте,
усі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній нумерації (Кошляков та
ін., 2016).
Розділи текстової частини у відсотковому відношенні повинні відповідати таким
орієнтовним пропорціям (+- 5%) від загального обсягу бакалаврської роботи (по останній
цифрі діапазону відношення): вступ – 7%; перший розділ/та з оглядом основних
літературних і фондових джерел, що містить огляд сучасного стану проблеми досліджень
– 30%; другий розділ/и з оглядом організації і методики досліджень – 25%; третій розділ/и
з результатами досліджень автора – 30%; висновки – 8%.
Робота подається до захисту на засіданні Екзаменаційної комісії з оформленням у
вигляді твердого переплетення.
3.2. Підготовка відгуку та рецензій
Як було зазначено в розділі 1 одними з критеріїв, які впливають на рекомендацію до
захисту профільною кафедрою (кафедрами) бакалаврської роботи є наявність позитивного
відгуку наукового керівника та наявність зовнішньої рецензії від висококваліфікованого

фахівця (викладача, науковця) Університету або спеціалістів виробничих, наукових і
проектних організацій).
Письмовий відгук наукового керівника (Додаток 9) повинен містити характеристику
наукової цінності роботи і діяльності випускника під час виконання ним випускної
кваліфікаційної роботи (Положення про порядок створення та організацію роботи
Екзаменаційної комісії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
2014).
Відгук керівника на бакалаврську роботу висвітлює рівень використання студентом
теоретичних знань для вирішення завдань дослідження, аналіз методики дослідження,
оцінку якості вирішення завдань дослідження, інформацію про недоліки бакалаврської
роботи, загальні висновки та оцінку бакалаврської роботи. Керівник оцінює роботу
бакалавра записом: «Рекомендується до захисту», а в разі негативної оцінки – «До захисту
не рекомендується» (Кошляков та ін., 2016).
Рецензії (Додаток 10) повинні мати оцінку випускної роботи за прийнятою шкалою
оцінки знань (Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної
комісії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2014). В рецензії
мають бути висвітлені: актуальність теми роботи, аналіз результатів роботи, короткий опис
(загальне представлення про роботу), загальна оцінка роботи, недоліки роботи, висновки
з обов’язковою оцінкою випускної роботи за прийнятою шкалою оцінки знань.
Рецензент має підписати рецензію із зазначенням свого прізвища, імені та по
батькові, вченого ступеня, вченого звання, місця роботи і посади, яку займає (Кошляков
та ін., 2016).
У випадку надання негативного відгуку науковим керівником або негативної рецензії
остаточне рішення про допуск (недопущення) кваліфікаційної роботи до захисту приймає,
за результатами попереднього захисту, профільна кафедра (кафедри) (Положення про
порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка, 2014).
3.3. Оформлення текстової частини
Титульний лист оформлюється згідно з додатком 5. Зміст оформлюється згідно з
додатком 6.
Бакалаврська робота повинна містити всі структурні елементи (див. Розділ 2). Основна
частина ділиться на розділи, які в свою чергу складаються з підрозділів, пунктів,
підпунктів. Розділи нумеруються арабськими цифрами наскрізною нумерацією через весь
текст роботи, при цьому кожен розділ починається з нової сторінки. Після номера
ставиться крапка. Назва розділу оформлюється заголовком першого рівня з
вирівнюванням по центру сторінки, жирним накресленням та пишеться прописними
літерами, наприклад, «1. НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ», «2. НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ» тощо
(крапка в кінці назви не ставиться). Після назви розділу один рядок залишається пустим.
Підрозділи нумеруються арабськими цифрами в межах кожного розділу (див. рис. 1).
Підрозділ оформлюється заголовком другого рівня жирним накресленням, наприклад,
«2.2. Назва другого підрозділу другого розділу». Аналогічно, пункти та підпункти
оформлюються заголовком третього і четвертого рівнів відповідно, наприклад, «2.2.1.
Перший пункт другого підрозділу другого розділу», «2.2.1.1. Перший підпункт першого
пункту другого підрозділу другого розділу». Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів

бакалаврської роботи потрібно друкувати з абзацного відступу з великої літери без крапки
в кінці.
Структурні елементи: «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ,
СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», – не нумерують, а їхні назви є заголовками структурних
елементів першого рівня.
Нумерація сторінок повинна бути наскрізною: першою сторінкою є титульний лист
(номер сторінки не ставиться), другою – зміст тощо. Номер сторінки ставиться в правому
верхньому кутку арабськими цифрами. Рисунки та таблиці, розміщені на окремому листі,
потрібно нумерувати та враховувати як одну сторінку (Михайлов та Курило, 2016).
Не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту на
останньому рядку сторінки. Перелік умовних позначень, скорочень і термінів подається у
вигляді окремого списку. Терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше, які
повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться, а розшифровка таких, що
внесені до переліку, наводиться у тексті при їх першому згадуванні (Вимоги до
оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій, 2011).
3.4. Оформлення рисунків
Усі графічні матеріали дипломної роботи (ескізи, діаграми, графіки, схеми, фотографії,
рисунки, креслення, фрагменти карт і розрізів тощо) повинні мати однаковий підпис
«Рис.». Рисунок подають одразу після тексту, де вперше посилаються на нього, або
якнайближче до нього на наступній сторінці, а за потреби – в додатках до дипломної
роботи. Якщо рисунки створені не автором роботи, подаючи їх у бакалаврську роботу,
треба дотримуватися вимог чинного законодавства України про авторське право.
Рисунки нумерують в межах кожного розділу. У цьому разі номер рисунка складається
з номера розділу та порядкового номера рисунка в цьому розділі, які відокремлюють
крапкою, наприклад, «Рис. 3.2 – Назва рисунка» — другий рисунок третього розділу (ДСТУ
3008:2015, 2016).
Як правило, рисунки, які займають один лист формату А4, або розворот (формат А3)
розміщуються в тексті, ілюстрації більших розмірів вальцюються до формату А4 та
оформлюються у вигляді додатків (Михайлов та Курило, 2016).
Рисунки кожного додатка нумерують окремо. Номер рисунка додатка складається з
літери додатка та порядкового номера рисунка в додатку, відокремлених крапкою.
Наприклад, «Рис. В.1 – Назва рисунка», тобто перший рисунок додатка В (ДСТУ 3008:2015,
2016).
Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та стислою. За потреби
пояснювальні дані до рисунка подають безпосередньо після графічного матеріалу перед
назвою рисунка. Назву рисунка друкують з великої літери жирним та курсивним
накресленням та розміщують під ним посередині рядка. Наприклад, Рис. 3.2 – Назва
рисунка. При посиланні в тексті вказується повний номер рисунка, наприклад: (рис. 2.1).
3.5. Оформлення таблиць
Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому її згадано вперше, або на
наступній сторінці. На кожну таблицю має бути посилання в тексті роботи із зазначенням її

номера. Таблиці нумерують в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу
та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.3 – Назва
таблиці» – третя таблиця другого розділу.
Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка складається з
позначення додатка та порядкового номера таблиці в додатку, відокремлених крапкою.
Наприклад, «Таблиця А.1 – Назва таблиці», тобто перша таблиця додатка А. Назва таблиці
має відображати її зміст, бути конкретною та стислою. Якщо з тексту звіту можна зрозуміти
зміст таблиці, її назву можна не наводити. Назву таблиці друкують з великої літери і
розміщують над таблицею з вирівнюванням по правому краю з курсивним накресленням,
наприклад, Таблиця 2.3 – Назва таблиці.
Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю
поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, чи переносять
частину таблиці на наступну сторінку. У кожній перенесеній частині таблиці повторюють
рядок її заголовку (ДСТУ 3008:2015, 2016). У разі поділу таблиці на частини дозволено її
заголовок заміняти відповідно номерами колонок, нумеруючи їх арабськими цифрами в
першій частині таблиці. Слово «Таблиця» подають лише один раз над першою частиною
таблиці. Над іншими частинами таблиці друкують «Продовження таблиці» або «Кінець
таблиці» без повторення її назви але з повторенням номеру таблиці, наприклад,
«Продовження таблиці 1.1», «Кінець таблиці 3.4».
При посиланні в тексті вказується повний номер таблиці, наприклад: (табл. 2.1).
3.6. Оформлення формул
Формули та рівняння подають посередині сторінки симетрично тексту окремим
рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. Нумерують лише ті формули та/чи
рівняння, на які є посилання в тексті роботи чи додатка. Номер формули складається з
номера розділу та порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад,
(2.3) – третя формула другого розділу.
У кожному додатку номер формули чи рівняння складається з великої літери, що
позначає додаток, і порядкового номера формули або рівняння в цьому додатку,
відокремлених крапкою, наприклад (Б.3) – третя формула додатку Б (ДСТУ 3008:2015,
2016). Пояснення позначень, які входять до формули чи рівняння, треба подавати
безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, у якій їх наведено у
формулі або рівнянні. Пояснення позначень потрібно подавати без абзацного відступу з
нового рядка, починаючи зі слова «де».
Приклад оформлення математичної формули:
Відомо, що

де M1, М2 – математичне очікування; σ1, σ2 – середні квадратичні відхили.
У формулах і/чи рівняннях верхні та нижні індекси, а також показники степеню, в
усьому тексті роботи мають бути однакового розміру, але меншими за букву чи символ,
до якого вони належать. Переносити формули чи рівняння на наступний рядок дозволено
лише на знаках виконуваних операцій, які пишуть у кінці попереднього рядка та на

початку наступного. У разі перенесення формули чи рівняння на знакові операції
множення застосовують знак «х». Перенесення на знаку ділення «:» слід уникати.
При посиланні в тексті вказується повний номер формули, наприклад: формула
(2.3).
3.7. Оформлення списку використаних джерел
Оформлення списку використаних джерел у бакалаврській роботі варто робити в
одному з стилів згідно до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових
публікацій або з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання» (Наказ МОН “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”, 2017).
Рекомендованим стилем оформлення переліку посилань слід вважати стиль APA.
Список слід оформлювати з урахуванням того що всі джерела розташовуються в
алфавітному порядку, при цьому іншомовні джерела (всі окрім кириличних) подаються
після кириличних. Список не нумерується.
Посилання в тексті на використані джерела є обов'язковими з огляду на основні
положення академічної доброчесності та уникнення плагіату та самоплагіату. При цьому в
тексті роботи посилання виділяються курсивом (Приклади оформлення переліку посилань
для Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка – ГЕОЛОГІЯ,
2019):
1 автор: (Алексеев, 1966; Chow, 1964)
2 автори (Айзберг та Каганер, 1966; Hughes and Metzler, 1995)
3 автори і більше (Линслей и др., 1962; Blöschl et al., 2017)
У випадку, якщо у автора/авторів в один рік більше одного джерела, на яке необхідно
посилатися, слід додати після року буквене позначення за алфавітом (а, б, …). Наприклад:
1 автор: на перше джерело – (Алексеев, 1966 а), а на друге джерело – (Алексеев, 1966 б).
При цьому в списку використаних джерел так само додається буквене позначення за
необхідності.
Відомості про документ, опублікований іншою мовою, ніж мова основного тексту, у
бібліографічних посиланнях незалежно від їх типу (позатекстове, підрядкове,
внутрішньотекстове) наводять мовою оригіналу.
Бібліографічне посилання складають як на електронні ресурси загалом (електронні
документи, бази даних, портали чи сайти, веб-сторінки, форуми тощо), так і на їхні
складники (розділи та частини електронних документів, порталів чи сайтів, повідомлення
на форумах тощо) згідно з загальними правилами.
Приклад оформлення використаних джерел наведено у додатку 8.
3.8. Оформлення додатків
Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, крім літер Ґ,
Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б. Дозволено позначати додатки
літерами латинської абетки, крім літер І та О. У разі повного використання літер
української і/або латинської абеток дозволено позначати додатки арабськими цифрами.
Один додаток позначають як ДОДАТОК А.

За потреби текст додатків можна поділити на розділи, підрозділи, пункти й підпункти,
які треба нумерувати в межах кожного додатка (див. рис. 1). У цьому разі перед кожним
номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ
додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.1.3.3.4 –
підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.
Рисунки, таблиці, формули та рівняння в тексті додатків треба нумерувати в межах
кожного додатка, починаючи з літери, що позначає додаток, наприклад, рисунок Г.3 –
третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 — друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша
формула додатка А. Якщо в додатку один рисунок, одна таблиця, одна формула чи одне
рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця Г.1, формула (В.1).
В тексті роботи обов’язково мають бути посилання як на додатки, так і на рисунки,
таблиці, формули, рівняння додатків.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Приклад оформлення заяви про затвердження теми бакалаврської роботи
Завідувачу кафедри вказати кафедру
ННІ «Інститут геології»
наукове звання, ПІБ
студента 4-го курсу
ПІБ
ЗАЯВА
Прошу затвердити тему бакалаврської роботи: «Введіть тему роботи»
дата _______________
підпис

Науковий керівник
ПРІЗВИЩЕ

_____________наукове звання,
підпис

Затверджено на засіданні кафедри
(протокол № ____ від ______________ )
Затверджено вченою радою ННІ «Інститут геології»
(протокол № ____ від _________________ )

науковий ступінь, ім’я,

Додаток 2
Орієнтовна тематика робіт



















Освітня програма «Геоінформаційні системи і технології»
Геоінформаційний аналіз умов застосування альтернативних джерел енергії на
території України
Оцінка радіоактивних викидів від природних пожеж на радіоактивно забруднених
територіях з застосуванням технологій ГІС та ДЗЗ.
Моніторинг полігонів твердих побутових відходів в Київській області
Використання ГІС для оцінки ризику затоплення внаслідок злив території
Васильківського району Київської області
Розробка підходів обробки потоків великих просторово-часових даних у ГІС.
Освітня програма «Оцінка землі та нерухомого майна»
Аналіз сучасних технологічних рішень для розвитку державного кадастру
нерухомості
Аналіз ринку житлової нерухомості міста Чернігів засобами ГІС
Застосування ГІС технологій для проведення нормативної грошової оцінки земель
села Личанка Києво-Святошинського району, Київської області.
Створення ГІС для визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок
населених пунктів із застосуванням системи ArcGIS
Нормативно-грошова оцінка села Глухова Лугинської територіальної громади
Житомирської області
Проведення експертної грошової оцінки квартир міста Києва із застосуванням
технологій ГІС
Створення бази даних ГІС для проведення експертної грошової оцінки житлових
будинків
Створення ГІС нормативної грошової оцінки земель села Кропивне Ніжинської
територіальної громади
Аналіз ринку нерухомості об’єктів громадського призначення та експертна грошова
оцінка адміністративних будівель з прибудовами
Оцінка земельних ділянок з обмеженнями і земельними сервітутами
Використання єдиного геоінформаційного простору в задачах моніторингу об’єктів
державного кадастру нерухомості.

Додаток 3
Приклад оформлення заяви про зміну/уточнення теми бакалаврської роботи
Завідувачу кафедри вказати кафедру
ННІ «Інститут геології»
наукове звання, ім’я, ПРІЗВИЩЕ
студента 4-го курсу
ПІБ
ЗАЯВА
Прошу змінити (уточнити) тему бакалаврської роботи з «Введіть тему роботи» на
«Введіть змінену (уточнену) тему роботи» у зв’язку з вказати причину.
дата _______________
підпис

Науковий керівник _____________наукове звання, науковий ступінь, ім’я, ПРІЗВИЩЕ
підпис
Затверджено на засіданні кафедри
(протокол № ____ від ______________ )
Затверджено вченою радою ННІ «Інститут геології»
(протокол № ____ від _________________ )

Додаток 4
Приклад оформлення індивідуального графіку виконання бакалаврської роботи
Затверджено на засіданні кафедри
(протокол № ____ від ______________ )
№

Завдання

1

Визначення об’єкта і предмета дослідження, ввести дату
конкретизація мети, а також обґрунтування
можливих методів дослідження

2

Визначення основних задач, які необхідно
реалізувати для досягнення поставленої мети
роботи
Визначення та обґрунтування актуальності задач,
які планується вирішити
Пошук і аналіз опублікованих та фондових
джерел відповідно до теми дослідження
Проведення
самостійного
дослідження
(лабораторні вимірювання, участь у польових
роботах, моделювання, розрахунки, обробка і
аналіз даних)
Апробація основних результатів представлених в
бакалаврській роботі
Попереднє
(«чорнове»)
оформлення
бакалаврської роботи
Отримання відгуку від керівника бакалаврської
роботи
Оформлення бакалаврської роботи згідно вимог
Рецензування бакалаврської роботи
Перевірка дотримання академічної доброчесності
на текстові запозичення
Проміжне звітування за результатами виконаної
роботи (декілька проміжних звітувань на
профільній кафедрі (кафедрах))
Допуск до захисту бакалаврської роботи за
результатами
підсумкової
атестації
та
попереднього розгляду роботи на профільній
кафедрі (кафедрах)
Захист бакалаврської роботи на засіданні
екзаменаційної комісії

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

14

Термін виконання

Відмітка
про
виконання
виконано /
не виконано /
частково
виконано

ввести дату

Бакалаврант ПІБ

_______________
підпис
_______________
підпис

ввести дату

Науковий керівник ім’я, ПРІЗВИЩЕ

ввести дату

Завідувач кафедри виберіть кафедру
ННІ «Інститут геології»
наукове звання, науковий ступінь, ім’я, ПРІЗВИЩЕ _______________
підпис
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Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
Кафедра виберіть кафедру
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освітня програма «Введіть назву освітньої програми»

ТЕМА: «Введіть тему роботи»

Виконав

студент 4-го курсу
кафедри виберіть кафедру
ПІБ

Науковий керівник

Робота рекомендується до захисту (протокол № номер протоколу засідання кафедри
виберіть кафедру від ввести дату)
Завідувач кафедри

наукове звання, науковий ступінь
ім’я ПРІЗВИЩЕ

Київ – ввести рік
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Додаток 9
ВІДГУК
на кваліфікаційну роботу бакалавра
ПІБ студента
на тему: «Тема роботи»

Письмовий відгук наукового керівника повинен містити характеристику наукової
цінності роботи і діяльності випускника під час виконання ним випускної кваліфікаційної
роботи.
Відгук керівника на кваліфікаційну роботу висвітлює:
 рівень використання студентом теоретичних знань для вирішення завдань
дослідження,
 аналіз методики дослідження,
 оцінку якості вирішення завдань дослідження,
 інформацію про недоліки бакалаврської роботи,
 загальні висновки та оцінку бакалаврської роботи,
 відповідність вимогам академічної доброчесності.
Керівник оцінює бакалаврську роботу записом: «Рекомендується до захисту», а в
разі негативної оцінки – «До захисту не рекомендується».

дата
наукове звання
науковий ступінь/посада
ПІБ

_______________ підпис

Додаток 10
РЕЦЕНЗІЯ
на кваліфікаційну роботу бакалавра
ПІБ студента
на тему: «Тема роботи»

Рецензія повинна мати оцінку випускної роботи та якості вирішення завдань
дослідження.
В рецензії мають бути висвітлені:
 актуальність теми роботи,
 аналіз результатів роботи,
 короткий опис (загальне представлення про роботу),
 загальна оцінка роботи,
 недоліки роботи,
 висновки з обов’язковою оцінкою випускної роботи за прийнятою шкалою оцінки
знань.

дата
наукове звання
науковий ступінь/посада
ПІБ

_______________ підпис

