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Методична розробка містить матеріали щодо підготовки та захисту
бакалаврських робіт. Зібрані основні правила, вимоги та рекомендації з
підготовки бакалаврської роботи студентами фаху 6.040103 - «Геологія»,
спеціалізація «Гідрогеологія»; про порядок оформлення,

захист і наукове

керівництво роботою. У додатках наводяться зразки оформлення структурних
частин бакалаврської роботи.
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ВСТУП
Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої
освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої
становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для
здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається
вищим навчальним закладом.(відповідно до Закон України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 № 1556-VII).
Перший

(бакалаврський)

рівень

вищої

освіти

відповідає

шостому

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття
особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для
успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.
Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне
виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньонаукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного
ступеня вищої освіти.
Одним з важливих етапів усієї навчальної підготовки студента є виконання
та захист бакалаврської роботи. Це творча, самостійна робота, під час якої
студенту

необхідно

літературою,

показати

математичними

вміння

користуватися

методами,

володіння

науково-технічною
комп’ютерними

інформаційними системами і технологіями, тобто фундаментальними вміннями і
знаннями, достатнім для виконання завдань і обов’язків визначеного рівня
професійної діяльності. Елементами бакалаврської роботи, що визначаються
поставленим завданням, є вивчення і формалізація предметної області, аналіз і
вибір програмних засобів, розробка технічних або програмних засобів тощо.
Одночасно переслідується і навчальна мета, яка полягає у систематизації,
закріпленні і розширенні теоретичних і практичних знань студента. Підготовці і
виконанню бакалаврських робіт сприяє участь студентів у науково-дослідницькій
роботі.
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Бакалаврська робота має показати загальний обсяг знань студента із
загальнонаукових та спеціальних дисциплін, вміння застосовувати ці знання, а
також свій практичний досвід у вирішенні поставлених задач. Захист
бакалаврської роботи дозволяє визначити рівень підготовленості студента до
самостійної праці за обраним напрямком. Під час виконання бакалаврської роботи
студент вчиться суворо дотримуватися логічної послідовності викладення
матеріалу, практично використовувати набуті знання, аналізувати теоретичні
положення, обґрунтовувати висновки та рекомендації. Методичні вказівки не
тільки сприяють організації самостійної роботи під час виконання бакалаврської
роботи, але й допомагають правильно оформити роботу у відповідності до чинних
стандартів та підвищити її якість, дотримуючись вимог до уніфікації та
стандартизації.
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ЗГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Бакалаврська робота – кваліфікаційна робота, виконана студентом
самостійно під керівництвом наукового керівника на завершальному етапі
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра.
Метою написання і захисту бакалаврської роботи є перевірка рівня
професійної підготовленості студента за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр», здобуття навичок самостійної практичної роботи.
Завдання бакалаврської роботи:


систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних

знань із дисциплін відповідного професійного спрямування та застосування їх при
вирішенні конкретних наукових і практичних завдань у певній галузі знань;


розвиток навичок самостійної пошукової роботи і оволодіння

методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою бакалаврської
роботи.
Бакалаврська робота передбачає:


- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних
знань з фаху та застосування їх при вирішенні конкретних наукових,
технічних, економічних, правових, виробничих та інших завдань;



- вміння виявляти проблеми наукового і практичного змісту та пропонувати
шляхи їхнього вирішення;



- розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння сучасними методами
дослідження;



- розвиток навичок пошуку та систематизації інформації, її оброблення із
застосуванням комп’ютерних технологій та інформаційних систем;



- розвиток умінь та навичок у проведенні самостійних аналітичних робіт, а
також оволодіння методами їхнього виконання;



- визначення підготовленості студента для самостійного аналізу та викладу
матеріалу, вміння захищати свою роботу перед екзаменаційною комісією.
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2. ВИБІР ТЕМИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ
ТА КЕРІВНИЦТВО НИМИ
Тематика бакалаврських робіт розробляється щорічно кафедрою та
уточнюється в процесі індивідуальної роботи зі студентами. Вибираючи тему,
студент повинен керуватися певними науковими інтересами чи опиратися на
набутий практичний досвід. Найбільш підготовленим студентам кафедра може
запропонувати розробку проблемної теми.
Вибір теми бакалаврської роботи — одне із складних та відповідальних
завдань. Від правильності вирішення даного завдання в значній мірі залежить
успіх виконання роботи. На вибір теми дослідження впливають актуальність даної
проблематики, відносна наукова новизна, практична значимість та власні наукові
інтереси студента. Тема бакалаврської роботи має бути актуальною й відповідати
сучасним вимогам до вивчення тієї чи іншої проблеми, а також відкривати для
студента можливості самостійного наукового пошуку.
При виборі конкретної теми бакалаврської роботи враховується наявність
науково-методичних
опрацювання

і

методичних

фактичного

та

напрацювань

експериментального

кафедри,

можливість

матеріалу,

перспектива

професійної орієнтації.
Тема дослідження має бути достатньо інформативною. Ще при її визначенні
студентові необхідно врахувати, що в ній має бути відображений об'єкт і предмет
дослідження.
Ознаками актуальності теми можуть бути: загальний інтерес до проблеми;
потреба виробництва в практичних результатах наукової роботи; виконання
роботи

як

складової

комплексної

держбюджетної,

госпдоговірної

або

кафедральної тематики. Хоча в бакалаврських роботах одержати відносно нові
результати важко, проте задачу вирішення нових завдань бажано ставити в
подібних роботах.
В бакалаврській роботі більш актуальним є питання практичної значимості
роботи в зв'язку з тим, що вона в основному повинна носити емпіричний
характер.
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Теми робіт затверджуються рішенням кафедри. Бакалаврська робота
виконується під керівництвом кваліфікованого викладача, який консультує
студента, допомагає скласти план роботи, орієнтує студента в наукових
концепціях, напрямах та методиці дослідження.
Виходячи з теми бакалаврської роботи, формулюється мета і завдання.
Мета формулюється коротко і точно, висловлюючи те основне, що хоче
зробити автор, який результат він має одержати. Загальна мета повинна бути чітко
сформульована і зрозуміла студенту. Вона може бути деталізована шляхом
виділення декількох завдань.
Завдань як правило може бути 2-3. Більшу кількість завдань в процесі
підготовки бакалаврської роботи виконати практично неможливо. Завдання,
пов'язане з вивченням стану питання, в роботі не ставиться. Ставляться завдання
щодо емпіричного вивчення питання, обґрунтування практичних рекомендацій,
які визначаються результатами даної роботи тощо. Завдання слід формулювати
чітко і лаконічно. Послідовність їх визначає планом викладу основного змісту
наукової роботи. Як правило, кожне завдання формулюється у вигляді доручення:
наприклад,

«Вивчити...»,

«Розробити..,»,

«Виявити...»,

«Встановити...»,

«Обґрунтувати...», тощо.
Студент повинен розуміти зв'язок між метою та завданнями.
Важливо правильно визначити об'єкт та предмет дослідження бакалаврської
роботи.
Об'єкт — це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і
обрані для вивчення. Проте об'єкт дослідження слід формулювати не досить
широко, а так, щоб можна було прослідкувати явища об'єктивної реальності.
Предмет — це те, що міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет
дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як
загальне і часткове. Саме предмет дослідження визначає тему бакалаврської
роботи, що виноситься на титульний аркуш як заголовок.
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3. Структура бакалаврських робіт
Робота бакалавра складається зі:


вступу,

в

якому

треба

обґрунтувати

актуальність

теми

роботи,

сформулювати мету та завдання роботи, визначити предмет дослідження,
об'єкт дослідження, вказати елементи новизни, які містяться в роботі,
визначити практичне значення роботи, навести дані про апробацію
результатів дослідження (участь у науково-практичних конференціях,
публікації);


основної частини, в якій висвітлюється вирішення завдань;



висновку, в якому підбиваються підсумки дослідження, висвітлюється
ступінь досягнення мети;



списку використаної літератури;



додатків, які складаються з таблиць, схем діаграм тощо.
Загальними вимогами до викладу матеріалу бакалаврської роботи є чіткість

побудови,

логічна

послідовність,

переконлива

аргументація,

точність

у

визначеннях, конкретність у викладенні результатів роботи, обґрунтування
висновків та рекомендацій. Бакалаврську роботу необхідно надрукувати за
допомогою комп'ютера та переплести.
Матеріал бакалаврської роботи слід подати у такій послідовності:
- титульний аркуш;
- реферат;
- перелік умовних позначень (за необхідністю);
- зміст;
- вступ;
- розділи;
- висновки;
- список використаних джерел;
- додатки.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків,
таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
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Першою сторінкою бакалаврської роботи є титульна сторінка, яка
включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не
ставиться.
Нумерація наступної сторінки проставляється у правому верхньому куті.
Обсяг кваліфікаційних (бакалаврських) робіт для освітньо – кваліфікаційного
рівня «бакалавр» становить приблизно50-60 сторінок.
Титульний аркуш містить найменування вищого навчального закладу, де
виконана робота; прізвище, ім’я, по батькові студента; назву бакалаврської
роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові (ініціали)
наукового керівника; місто і рік (Додаток А).
Зміст подається на початку бакалаврської роботи. Він містить назви
розділів, підрозділів із зазначенням початкових сторінок. Назви розділів і
підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними,
пов’язаними з назвою роботи (Додаток Б) .
Зміст бакалаврської роботи визначає її тема. Відповідно до передбачуваної
теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні
джерела (книги, брошури, статті, Інтернет-ресурси тощо) і відповідні нормативні
документи. складає проект змісту, який обговорює з керівником.
Вступ. У вступі подається наукове обґрунтування актуальності теми
дослідження, у стислій формі визначається сутність дослідження. Вступ повинен
бути компактним, розкривати сутність роботи. Орієнтований обсяг вступу 2 – 3
сторінки. Актуальність роботи має відповідати як сучасним потребам фахової
галузі науки, так і перспективам її розвитку, практичним завданням. Об'єкт і
предмет дослідження – це поняття, які існують в єдності і водночас повинні чітко
розрізнятися. Об'єкт – загальна сфера наукового пошуку, предмет – конкретний
ракурс дослідження об'єкта. Мета роботи визначається чітко, передбачає
з’ясування певного результату і те, яким його бажає отримати дослідник.
Завдання дослідження мають бути вирішені для досягнення поставленої мети.
Вони повинні вказувати, що конкретно планується зробити. Методи дослідження
слід добирати адекватно предмету, меті та завданням дослідження, оскільки саме
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методи допомагають їх вирішити. Слід викласти практичне значення одержаних
результатів. Якщо робота має теоретичне значення, треба подати відомості про
наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їхнього
використання. Апробація результатів дослідження показує, на яких конференціях
оприлюднені результати дослідження, які є публікації, доповіді на різного рівня
конференціях, кафедрі, інституті.
Кожний розділ бакалаврської роботи може поділятися на підрозділи.
Кожен підрозділ повинен містити закінчену інформацію. Кожен розділ
починається з нової сторінки.
Перший розділ стосується загальних природних умов території і містить
такі підрозділи (орієнтовно):
 Фізико–географічні

умови.

Тут

наводяться

відомості

про

адміністративне, географічне положення та економіку району робіт. В
самостійних підрозділах дається характеристика клімату, рельєфу,
гідрографії,

геолого-гідрогеологічної

та

інженерно-геологічної

вивченості району, що вивчається (обсяг – до 3-5 стор.). На початку
розділу

розміщується

оглядова

карта

з

виділеною

ділянкою

досліджень та зображення території з космосу (Google Earth).
 Геоморфологічні умови.
 Геологічна будова. Розділ складається з 2-х підрозділів: стратиграфія,
тектоніка (стратиграфічні підрозділи наводяться від стародавніх до
сучасних) (обсяг розділу – до 5-7 стор.).
 Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови території. В розділі
дається коротка характеристика всіх водоносних горизонтів і
комплексів з більш детальним описом тих, з якими пов’язане цільове
призначення роботи. Розглядаються особливості їхнього залягання в
розрізі, розповсюдження по площі, режим та хімічний склад
підземних вод. Наводиться інженерно-геологічна характеристика ІГЕ
як

складових

частин

геологічного

розрізу.

Дається

також

характеристика та оцінка геологічних та інженерно-геологічних
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процесів та явищ. Особливу увагу приділяють гідрогеологічним
умовам і хімічному складу підземних вод та ступенем їх агресивності
по відношенню до бетону різних марок. Розділ ілюструється
гідрогеологічною

та /або інженерно-геологічною картою, а також

гідрогеологічними та/або інженерно-геологічними розрізами (обсяг –
до 5-7 стор.).
Наступний підрозділ формується відповідно до напряму та тематики
бакалаврської роботи і може включати такі рубрикації:
 Обсяг та методика виконаних досліджень. Тут подається опис
методики та обсягу польових та лабораторних досліджень, результати
яких були використані в бакалаврській роботі. Це бурові, дослідні
роботи, режимні спостереження, геофізичні, лабораторні роботи тощо
(обсяг 5-6 стор.).
 Методика виконання розрахунків.
Другий розділ містить практичний аспект дослідження вибраної теми. В
цій частині можуть вирішуватися як практичні, так і теоретичні завдання за
обраними напрямками:
- у гідрогеології - визначення гідрогеологічних параметрів за даними
дослідно-фільтраційних

робіт

чи

спостережень,

побудова

та

порівняння

гідрогеологічних карт, розрахунок дренажних споруд, тощо;
- в інженерної геології – розрахунок осідання ґрунтової основи , розрахунок
стійкості схилу; тощо.
- в екологічної геології – оцінка забруднення підземних вод та (або) ґрунтів,
побудова карт розподілу забруднюючих речовин, тощо.
Результати розрахунків та аналізу даних наводиться у вигляді таблиць,
діаграм, графіків, карт, розрізів тощо. Основні результати обов’язково виносяться
у вигляді ілюстративного креслення (обсяг розділу близько 20 стор.).
Висновки є завершальною частиною бакалаврської роботи. Вони повинні
бути логічними, подаватися у вигляді окремих лаконічних положень. Необхідна
узгодженість висновків з завданнями дослідження. При цьому висновки повинні
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бути короткими, органічно випливати із змісту роботи. Перш ніж переходити до
написання висновків, доцільно ще раз перечитати завдання, які ставились
студентові на початку роботи, а потім згідно із ними послідовно розкривати
досягнуті результати. До кожного завдання дослідження має бути 1 - 2 висновки,
а в разі наявності важливого матеріалу – декілька (обсяг 1-2 стор.).
Список використаних літературних джерел включає складений за
чинними

правилами

перелік

використаних

літературних

джерел.

Для

бакалаврської роботи достатнім вважається список літератури, що нараховує не
менше

30

найменувань.

Розміщуючи

матеріали

бібліографічного

опису

літератури, слід пам’ятати, що всі джерела розташовуються в алфавітному
порядку або в порядку, за яким вони згадуються в тексті. Порядковий номер
описів

у

переліку

посилань

є

посиланнями

у

тексті

(номерні

посилання) (Додаток В). Відомості про джерела, що містяться у списку, необхідно
представляти відповідно до вимог чинних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006,
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007, ДСТУ 3582:2013. Особливу увагу зосередити на складані
описів електронних ресурсів віддаленого доступу Web 2.0.
Перелік умовних позначень може бути поданий в роботі як окремий
список, якщо в бакалаврській роботі вжита специфічна термінологія, використані
маловідомі скорочення, символи тощо. Перелік друкується двома колонками:
зліва наводять скорочення, справа – їхнє розшифрування. Перелік наводиться
після реферату.
Додатки. Додатки не є обов’язковим елементом дослідження і не входять
до його основного змісту. Додатки роблять тоді, коли теоретичний або
емпіричний матеріал надто великий. У разі потреби до додатків включають
допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи:
– додаткові ілюстрації або таблиці;
– матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму
подання не можуть бути віднесені до основної частини.
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Вони розміщуються в кінці роботи . Додатки позначаються великими
літерами у верхньому правому полі аркуша. Порядок літер – алфавітний, крім
Г, Ґ , Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь .
4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ.
Бакалаврська робота має бути виконана і оформлена з додержанням усіх
технічних вимог до наукових робіт. Безумовно, робота має бути грамотно
викладена – стилістично

та орфографічно,

чітко,

зрозуміло,

з

правильно

побудованими реченнями, без зайвого нагромадження складних синтаксичних
структур. Граматичні помилки та друкарські огріхи недопустимі.
Текст роботи має бути надрукований на комп’ютері на одному боці
стандартного аркушу (А-4) білого паперу, набраний на комп’ютері шрифтом
Times New Roman кеглем 14, через 1,5 інтервали. Сторінки роботи повинні мати
поля: ліве – 30 мм, зверху – 20 мм, праве – 10 мм, знизу – 25 мм. Абзацний
відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п’яти
знакам. Таблиці, рисунки, схеми, графіки, креслення, фотографії та інші
ілюстративні матеріали як у тексті роботи, так і в додатках повинні виконуватися
на стандартних аркушах форматів А-4, А-3 або наклеюватися на стандартні білі
аркуші.
Структурні

елементи

«Зміст»,

«Вступ»,

«Висновки»,

«Список

використаних літературних джерел», «Перелік умовних позначень», «Додатки» не
нумерують і починають друкувати з нової сторінки. Розділи і підрозділи повинні
мати заголовки. Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід
розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в
кінці, не підкреслюючи. Підписувати заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів
слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої
великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Розділи, підрозділи, пункти і
підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати
порядкову нумерацію в межах викладання суті роботи і позначатися цифрами без
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крапки, наприклад 1, 2, 3 і т. д. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в
межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і
порядкового номера підрозділу, відокремленого крапкою. Не допускається
розміщувати назву підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї
розміщено тільки один рядок тексту. Сторінки слід нумерувати арабськими
цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер
сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.
Таблиці. У таблицях наводяться переважно цифрові дані. Кожна таблиця
повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до
тексту. Назва і слово «Таблиця» починаються з великої літери (додаток Д). Слово
«Таблиця» друкують праворуч. Назви не підкреслюють. Заголовки колонок
повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо вони
становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні. Висота
рядків — не менше 8 мм. Колонку з порядковими номерами рядків до таблиці не
включають. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера
таблиці у розділі, між ними ставиться крапка.
Таблицю розміщують після першого згадування у тексті так, щоб її можна
було читати без повороту опалітуреного блоку роботи або з поворотом за
годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити
на іншу сторінку. В такому разі зазначають: «Продовження табл.». Таблицю з
великою кількістю колонок можна ділити на частини і розміщувати одну частину
під іншою в межах однієї сторінки. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому
рядку таблиці не наводяться, то в ньому ставиться риска (–). На всі таблиці
повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть
скорочено, наприклад: «... у табл.1.2». У повторних посиланнях на таблиці та
ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».
Ілюстрації. До ілюстрацій належать креслення, рисунки, схеми, фотографії,
графіки, діаграми. Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера
ілюстрації. За потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (текст під
рисунком). Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці
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слід наводити в роботі безпосередньо після тексту за першою згадкою або на
наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи,
включають до загальної нумерації. Ілюстрацію більшу за формат А4 враховують
як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або
в додатках. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах
розділу, за винятком ілюстрацій в додатках. Номер ілюстрації складається з
номера розділу і порядкового номера ілюстрації у розділі, між ними ставиться
крапка (додаток Е ).
Формули. Формули і рівняння треба виділяти з тексту вільними рядками та
позначати певним номером, написаним у лапках. Номер формули складається з
номера розділу і порядкового номера формули у розділі, між ними ставиться
крапка. Експлікація значень символів і числових коефіцієнтів приводиться
безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі.
Значення кожного символу і числового коефіцієнта подається з нового рядка.
Перший рядок експлікації слід починати з слова «де».
Наприклад:
...зниження

рівня

води

в

досконалій

артезіанській

свердловині

розраховується за залежністю (3.6):
S

Q
2, 25at
ln
,
4T
rc2

(3.6)

де Q - дебіт свердловини, м3/доб; Т - коефіцієнт водопровідності
водоносного пласта, м2/доб; а - коефіцієнт п`єзопровідності, м2/доб; t - термін
роботи свердловини, доб; rc - радіус робочої частини свердловини, м.
... опір грунтів зсуву в певному діапазоні тиску (від десятих часток до цілих
одиниць МПа) може бути відображений лінійною залежністю, встановленою
К.Кулоном:
 np  tg  с,

(4.8)

де  np - гранична зсувна напруга, Па;  - нормальний тиск Па; tg коефіцієнт внутрішнього тертя;  - кут внутрішнього тертя; с - зчеплення, Па.
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Ілюстративне креслення. Ілюстративне креслення - це графічний матеріал,
котрий наочно ілюструє викладені в бакалаврській роботі основні результати
наукових досліджень. Це можуть бути - карти, розрізи, графіки, таблиці, схеми,
розрахункові залежності тощо, які виконуються на аркушах формату А1 для
ілюстрації доповіді за темою бакалаврської роботи на захисті. Кількість креслень
визначається необхідністю повнішої ілюстрації змісту роботи. Мінімальна
кількість креслень – 2.
Креслення 1 містить гідрогеологічну, інженерно-геологічну чи екологогідрогеологічну карта району робіт (за умови їх відсутності – геологічну карту).
На кресленні обов’язково має бути його назва великими літерами, (висота літер
10-15 мм), наприклад «ГІДРОГЕОЛОГІЧНА КАРТА», масштаб, та посилання на
авторів. З правого боку «Умовні позначення», з лівого «Стратиграфічна колонка»
«розріз» або пояснювальна таблиця, знизу - «Розріз».
Креслення 2 відображає результати розрахунків – графіки, таблиці, розрізи,
алгоритми та основні формули розрахунків, побудовані та класифіковані карти.
Розмір літер назви такий, як у попередньому кресленні. Приклади оформлення
ілюстративних креслень наведено в додатку Ж.
У нижньому правому нижньому куті розміщується штамп за вказаним
зразком (додаток З). Розміри штампу – довжина 14см, висота 7-10см. Висота
кожного рядка близько 0,7-1см.
Після друкування рукопис бакалаврської роботи слід уважно вивчити і всі
виявлені помилки акуратно виправити. Після виправлення робота обов`язково
підписується автором на останній сторінці тексту роботи із зазначенням дати
підписання та розшифровкою прізвища.
Бакалаврська робота з повинна бути виконана й оформлена з дотриманням
вимог, що висуваються до наукових робіт, тому її не слід прикрашати різними
художніми атрибутами.
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5. КОНТРОЛЬ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ
Контроль за дотриманням плану підготовки бакалаврської роботи здійснює
науковий керівник, який:
проводить консультування з питань вибору теми роботи, розробки її
плану, підбору спеціальної літератури;
– контролює дотримання регламенту підготовки окремих розділів та
бакалаврської роботи в цілому;
– готує відгук про роботу.
Студент звітує на засіданнях кафедри про хід виконання бакалаврської
роботи. У разі невиконання графіка роботи над бакалаврською роботою або
за низької якості її виконання кафедра може не допустити роботу до захисту.
Завершену бакалаврську роботу студент подає науковому керівникові для
перевірки і підготовки відгуку на неї. У відгуку визначається рівень підготовки
студента, ступінь відповідності випускної роботи кваліфікаційним вимогам
спеціальності (напряму) і можливість її представлення до захисту. У відгуку
також відзначаються: відповідність роботи темі й завданню, кількість та якість
обробки фактичних даних, практична значущість, якість оформлення, технічна
грамотність.
Завершена та повністю оформлена бакалаврська робота, підписана автором
та науковим керівником разом з письмовим відгуком керівника розглядається на
засіданні кафедри, де вирішується питання про допуск до захисту не пізніше ніж
за 2 тижні до захисту. На кафедру також представляється електронний варіант
тесту, ілюстративних креслень та ілюстративного матеріалу (презентація) на CDR або CD-RW носії. До захисту бакалаврської роботи допускаються студенти, які
виконали усі вимоги навчального плану. Допущена до захисту бакалаврська
робота може бути подана на рецензування спеціалістами підприємств і установ –
фахівцями з відповідного напряму.
Захист

бакалаврських

робіт

проводиться

на

відкритому

засіданні

екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій
присутності голови. Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал
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у вигляді презентації (до 12 слайдів). Необхідну кількість та зміст ілюстрацій
доповідач визначає самостійно, але погоджує з керівником. Захист бакалаврської
роботи розпочинається з доповіді, в якій студент повинен викласти:
– актуальність теми;
– структуру роботи;
– об’єкт дослідження;
– результати т а їх обґрунтування.
Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим,
конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу. Члени екзаменаційної
комісії, які присутні на захисті, можуть ставити доповідачу питання з метою
визначення рівня його професійної підготовки. Після відповіді на питання
зачитується відгук наукового керівника (та рецензія за наявності). На зауваження
студент повинен дати аргументовані відповіді.
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
Під час оцінювання бакалаврської роботи слід ураховувати:


об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням

сучасних джерел інформації;


практичне значення результатів;



обґрунтування рішень і пропозицій відповідними розрахунками;



наявність посилань на джерела інформації;



відсутність дублювання, стереотипних рішень, що не впливають на

суть і висвітлення отриманих результатів;


загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність

викладу матеріалу;


якість оформлення;



самостійність виконання.

Якість виконаної роботи оцінюється за такими критеріями, як:


ступінь розкриття теми;



стиль і логіка викладення, ступінь самостійності написання тексту;
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науковий рівень проведених розрахунків



Оформлення результатів досліджень – текстової та графічної частини.

Оцінювання бакалаврської роботи здійснюється за 100-бальною шкалою за
такими критеріями:
– відповідність змісту роботи обраній темі, її актуальність (10 балів);
– логічність та чіткість структури роботи (10 балів);
– ґрунтовність, повнота і науково - критичний аналіз літератури з проблеми
дослідження ( 10 балів);
– успішність виконання завдань бакалаврської роботи (10 балів);
– новизна, теоретичне і практичне значення (10 балів);
– літературне, технічне й естетичне оформлення роботи (10 балів);
– публічний захист бакалаврської роботи, а саме аргументованість, вільне
володіння матеріалом, культура мовлення, відповіді на запитання (40 балів).
Оцінка «відмінно» / А (90-100 балів) ставиться, якщо бакалаврська
робота виконана у повному обсязі відповідно до завдання; студентом
використано

необхідну

кількість

нормативно-правових

документів,

спеціальних джерел, проаналізовано і використано матеріали практики;
змістовна частина не має помилок; у відгуку наукового керівника (та рецензії)
відсутні зауваження щодо змісту та оформлення виконаної роботи; відповіді
на запитання членів комісії вичерпні й аргументовані; автор роботи регулярно
подавав для перевірки окремі її розділи, систематично відвідував консультації;
оформлення відповідає встановленим вимогам.
Оцінка «добре» / В, С (81-89 балів) ставиться, якщо бакалаврську роботу
виконано у повному обсязі відповідно до завдання, вона не має помилок, які
потребують її корінної переробки; у роботі не використані матеріали практики;
відповіді на запитання членів комісії даються по суті, але не в деталях; при
поточній перевірці матеріал подавався не завжди; консультації студент
відвідував нерегулярно.
Оцінка «задовільно» / D, Е (60-74 балів) ставиться, якщо бакалаврська
робота виконана з відхиленнями від завдання, мають місце помилки у
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змістовній частині; студентом не використано необхідну кількість нормативноправових документів та спеціальних джерел, відсутні матеріали практики;
оформлення не відповідає вимогам; для перевірці матеріал роботи подавався не
вчасно; консультації студент відвідував епізодично; на запитання відповідає,
але не в повному обсязі.
Оцінка «незадовільно» / F, Х (35-59 балів) виставляється, якщо
бакалаврська робота виконана не в повному обсязі та з відхиленнями від
завдання; мають місце суттєві помилки, які вимагають виправлення та
доопрацювання бакалаврської роботи; оформлена вона з відхиленнями від
вимог; студент регулярно пропускав заняття й консультації без поважних
причин. Така бакалаврська робота повинна бути допрацьована і повторно
винесена на захист.
Вищий навчальний заклад на підставі рішення екзаменаційної комісії
присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої
освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.
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списках джерел до наукових робіт: навч.-метод. посібник./Марина Женченко.Київ: Жнець, 2015.-63с.
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України
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Додаток А
Зразок титульного аркуша бакалаврської роботи
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Навчально-науковий інститут « Інститут геології»
Кафедра гідрогеології та інженерної геології

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА
на тему:

«ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ОСІДАННЯ ГРУНТОВОЇ
ОСНОВИ НА ДІЛЯНЦІ БУДІВНИЦТВА ПО
вул. ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, №3 в м. КИЄВІ»

Виконав

ПІП

Науковий керівник

вчений ступінь, звання ПІП,

Робота допущена до захисту
Протокол №___ від __________р.
Завідувач кафедри________ Кошляков О.Є.

Київ - 2016
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Додаток Б
Зразок “Змісту бакалаврської роботи на тему: Визначення величини
осідання грунтової основи на ділянці будівництва по вул. Залізничне шосе, №3 в
м. Києві
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..
РОЗДІЛ 1. Загальні природні умови території
Реферат
1.1. Фізико-географічні умови району робіт ………………..………………….
1.1.1. Положення ділянки……………………………………..………………….
1.1.2. Клімат…………………………………………. ………..………………….
1.1.3. Гідрографія, рельєф та геоморфологія…………………… …………..
1.1.4. Геолого - гідрогеологічна вивченість……………..………………………
1.2. Геологічна будова…………………………………………………………...
1.2.1. Структурно-тектонічні особливості …………………………………….
1.2.2. Стратиграфія…………………………………………….………………...
1.3. Гідрогеологічні умови ……….……………………………………………..
1.4. Інженерно-геологічні умови………………………………………………..
РОЗДІЛ 2. Визначення величини осідання ґрунтової основи
2.1 Інженерно-геологічні умови ділянки робіт…………………..…………….
2.2. Методика визначення осідання ґрунтової основи методом пошарового
підсумовування…………………………………………………………………..
2.3.

Розрахунок

осідання

грунтової

основи

методом

пошарового

підсумовування…………………………………………………………………..
Висновки…………………………………………………………………………
Список використаної літературних джерел……………….………………….
Додатки…………………………………………………………………………

25
Додаток В
Зразок “Списку використаних літературних джерел ”
Книжкові видання. Однотомні видання
Один автор
1. Дорошенко В. «Просвіта»: її заснування і праця: короткий історичний нарис /
В. Дорошенко . — Філадельфія : [б. в.] , 1959. — 102 с.
Два автори
1. Адаменко І. І. Фізика рідин та рідинних систем : підручник / І. І. Адаменкою, Л.
А. Булавін. — К. : [б. в.] , 2006. — 66 0 с.
Три автори
1. Панько Т. І. Українське термінознавство : підруч . для студ. гуманітар. спец.
вищ. навч. закл. / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк . — Львів : Світ , 1994. —
216 с.
Чотири автори
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва /
Вітвіцький В. В. [та ін.]. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с.
— (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
П’ять і більше авторів
1. Психология менеджмента / [ Власов П. К. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова . —
[3- е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. 2. Формування здорового
способу життя молоді : навч. - метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї,
дітей та молоді / Т. В. Бондар [та ін .]. — К. : Укр. ін - т соц. дослідж., 2005. — 115
с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).
Без автора
1. Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації / упорядкув . , передм. Г. І.
Дацюк . — К. : Спадщина, 2007. — 224 с.

Матеріали конференцій, з’їздів, тези доповідей
1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструк - цій : зб. наук. праць /
наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
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Словники
1.Географія : словник - довідник / [авт. - уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон ,
2006. — 175, [1] с.

Атласи
1. Україна : екол. - геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та
розвитку згідно з рішенням 31 се сії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С.
Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.] . —
К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

Каталоги
1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог - довідник / [авт. упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с .

Законодавчі матеріали
1. Кримінально - процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. /
Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид - во, 2006. — 207 с. —
(Бібліотека офіційних видань).
2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : офіц. текст :
за станом на 1 черв. 2006 р. : зб. нормат. актів. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 306
с.

Стандарти
1.: ДСТУ 3017 – 95. — [ Чинний від 01 -01-96]. — К. : Держстандарт України,
1995. — 47 с.
2.ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. — [ Чинний від 04 -01-2008] . — К. :
Держспоживстандарт України, 2007 . — 47 с.

Багатотомні видання
Багаторівневий опис
1. Історія української культури : у 2 т. / НАН України . — К. : Наукова думка,
2001. 3 в цілому Т. 1 : Українська культура XI II — першої половини XVII століть.
— 848 с. : іл. Т. 2 : Українська культура другої половини XVII - XVIII століть. —
1246 с. : іл. або Історія української культури : у 2 т. / НАН України. — К. :
Наукова думка, 2001. — Т. 1 : Українська культура XIII — першої половини XVII
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століть. — 848 с. : іл. — Т. 2 : Українська культура другої половини XVII - XVIII
століть. — 1246 с. : іл.
Однорівневий опис
1. Антологія української юрид ичної думки : в 10 т. / Інститут держави і права ім.
В. М. Корецького НАН України ; заг. ред Ю. С. Шемшученко. — К. : Юридична
книга, 2002 –2004. — 10 т.
Окремий том багатотомного документа

Багаторівневий опис
1. Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Інститут держави і права ім.
В. М. Корецького НАН України. — К. :Юридична книга, 2002– . — Т. 1 : Загальна
теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. —2002. — 568 с.

Однорівневий опис
1. Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т. 1 . Загальна теорія держави і
права, філософія та енцикло - педія права / Інститут держави і права ім. В. М. Ко рецького НАН України. — К. : Юридична книга, 2002 . — 568 с.
Під власною назвою тома
1. Загальна теорія держави і права, філософія та енцикло - педія права / Інститут
держави і права ім. В. М. Коре - цького НАН України. — К. : Юридична книга,
2002 . — 568 с. — ( Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Інститут
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; т. 1).
Неопубліковані документи
Препринти
1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов
нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой,
управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ
ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.
- техн. ин - т" ; ХФТИ 2006 -4).
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних
відходів гамма - методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. —
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Чорнобиль : Ін - т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с . —
(Препринт / НАН України, Ін - т пробл. безпеки АЕС ; 06 -1) .
Депоновані наукові праці
1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ;
М - во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. –
Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, No 145432. 2. Разумовский, В. А. Управление
маркетинговыми исследова ниями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. –
М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИ ОН Рос. акад. наук 15.02.02, No 139876.
Дисертації
1.

Копистинська

І.

Тенденції

сучасного

вітчизняного

книговидання:

організаційний, тематичний та реклам - но - промоційний аспекти (1991 – 2003
рр.) : дис. ... канд . філол. наук: 10.01.08 / Копистинська Ірина Михайлівна. — К.,
2004. — 223 с. Автореферати дисертацій 1. Новосад І . Я. Технологічне
забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів :
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.08 / Іван Якович Новосад . — Тернопіль,
2007. — 20, [1] с.
Авторські свідоцтва
1. А. с. 1007970 СССР, МКИ

3

В 25 J 15/00. Устройство для захвата

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). –
No 3360585/25 – 08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. No 12.
Патенти
1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК

7

H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель
Воронеж. науч. - исслед. ин - т связи. – No 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл.
20.08.02, Бюл. No 23 (II ч.).
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання.
Один автор
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування
системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор // Теорія
та методика фізичного виховання. — 2007. — No 6. — С. 15 —18,
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Два, три автори
1. Гранчак Т. Інформаційно - аналітичні структури бібліотек в умовах
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний
вісник. — 2006. — No 6. — С. 14 —17.
Чотири і більше авторів
3. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська [та
ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007.
— No 1. — С. 25 —29 .
Електронні ресурси
Електронний ресурс локального доступа ( на компакт - диску CD, DVD) .
1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] :
навч. посіб. для студ. мед. вузів III — IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В.
В. Кон оненко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун - т, 2003.
— (Бібліотека студента - медика) — 1 електрон. опт. диск (CD - ROM). — Систем.
вимоги: Pentiu m ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.—
Назва з контейнера.
Електронні ресурси віддаленого доступу

Опис сайту в цілому
1.

Национальный

информационно

-

библиотечный

центр

«ЛИБНЕТ»

[Электронный ресурс] / М - во культуры РФ, Рос. гос. б - ка, Рос. нац. б - ка. – М. :
Центр «ЛИБНЕТ», 2004. — Режим доступа: http://www.nilc.ru/ , для доступа к
информ. ресурсам требуется авторизация. — Назва з екрану.

Опис електронного видання (журналу, книги, розміщених в Інтернет)
1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : метод. рекомендації з
впровадження / Міністерство освіти і науки України, Львівсь кий Національний
університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека ; уклад. Галевич О. К.,
Штогрин І. М. – Львів, 2008. — 20 с. — Режим доступу до вид.: http://www.franko.
lviv.ua/library/ doc/metodychka. pdf (16.05.2009 ). — Назва з екрану.
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Опис частини електронного видання (сторінки, статті із журналу,
книги, розміщених в Інтернет)
1. Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел
[Електронний ресурс] // Український пульмонологічний журнал. — 2008. — No 2.
—

С.

72.

—

Режим

доступу

до

журн.:

http://www.ifp.kiev.ua/

doc/journals/upj/08/pdf08-2/72.pdf (16.05.09). — Назва з екрану.

Опис частини сайту (інформації, розміщеної на одній із сторінок сайту)
2. Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная страница В. Р.
Козака] / Ин - т ядер. физики. [Новосибирск, 200 4-2008]. – Режим доступа:
http://www.inp.nsk.su/~kozak/start.htm (13.03.06). — Загл. 7 с экрана .
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Додаток Д
Зразок оформлення таблиць
Таблиця 3.2
Ступінь агресивності підземних вод

Показник
агресивності

На конструкції із бетону і залізобетону при
марці бетону по водонепроникності

W4

Бікарбонатна
лужність
мг-екв/дм3 (град)
Водневий
показник рН
Вміст
агресивної
вуглекислоти,
мг/дм3
Вміст
магнезійних
солей,3
мг/дм , в
перерахунку
на
ион Мg2+
Вміст амонійних
солей, мг/дм3, в
перерахунку на
іон NH4+

W6

W8

-

-

неагресивна

неагресивна

неагресивна

неагресивна

неагресивна

неагресивна

неагресина

неагресивна

неагресив-на

неагресивна

На цементні На
кладочні
азбоцементні
розчини
конструкції

неагрессивна

неагрессивна

неагрессивна

неагрессивна

неагрессивна

неагрессивна

неагресивна

неагрессивна

неагрессивна

неагресивна

неагресивна

неагресивна

-
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Додаток Е
Зразок оформлення рисунків (ілюстрацій)

Вміст іонів, мг.-екв./л.

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Ca

Mg

Na+ K

HCO

Cl

SO

CO

Основні іони

Рис.2.1 Гістограма вмісту основних компонентів у воді.
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Додаток Ж
Приклади оформлення ілюстративних креслень

Додаток З
Зразок оформлення штампу до ілюстративних креслень
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
Кафедра гідрогеології та інженерної геології
Бакалаврська робота
Назва бакалаврської роботи
Назва креслення
Студент

підпис

П.І.Б

Науковий керівник

підпис

П.І.Б

Креслення 1

р
рік
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