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ВСТУП 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

за освітньою програмою «Інформаційно-комунікаційні методи 

менеджменту в освіті» в Інституті післядипломної освіти, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (далі 
ІПОПКПК) Харківського державного університету харчування та 
торгівлі (далі ХДУХТ) базується на Законах України «Про освіту» 

від 19.02.2016 р., «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року (схвалено Указом президента України від 25 червня 2013 р. 

№ 344/2013), Положення про підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 24 січня 2013 року № 48, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 26.03.2013 р. за № 488/23020. 

Методичні вказівки розроблено відповідно до рішення 

вченої ради Університету (протокол № 10 від 07 лютого 2017 р. 

затверджено Положення «Про підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 

ХДУХТ») та наказу ректора ХДУХТ № 37 від 20 лютого 2017 р. 

«Про підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу ХДУХТ в Інституті післядипломної освіти, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів (ІПОПКПК) для надання 

допомоги слухачам у виконанні випускної роботи за освітньою 

програмою «Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в 

освіті». 

Завданням цих методичних рекомендацій є викладення 

основних положень та вимог до змісту випускної роботи, її 
оформлення, організаційних сторін виконання, підготовки до 

захисту, порядку захисту й оцінювання. 
 

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ  
 

Виконання і презентація випускної роботи є завершальним 

етапом підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

за модулем «Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в 

освіті». Випускна робота є кінцевим результатом самостійної 
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індивідуальної науково-методичної діяльності слухача, яке 
підводить підсумки вивчення аспектів професійної компетентності 
викладача; науково-методичних та технологічних вимог 
навчального процесу; оволодіння сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями навчання, методикою їхнього 

використання у навчальному процесі, що передбачено освітньою 

програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників. 

Метою виконання випускної роботи є глибоке осмислення 

професійної діяльності викладача; комплексне оволодіння 

матеріалом і методами самостійного наукового розвитку 

педагогічної майстерності; практичне застосування теоретичних 

знань для вирішення конкретних завдань щодо запровадження в 

навчальний процес інтерактивних технологій навчання та 

формування інформаційних освітніх ресурсів. 

У процесі виконання роботи слухач, відповідно до освітньої 
програми, повинен виявити: 

− вміння застосовувати інноваційні педагогічні та 
інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі; 

− організаторські здібності щодо підвищення ефективності 
самостійної роботи студентів, зокрема на основі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі; 
− вміння створювати навчальні е-ресурси різного формату; 

− вміння інтегрувати інформаційно-комунікаційні 
технології в навчальний процес; 

− вміння формувати е-ресурси з дисципліни в системі eFront 

університету. 

Випускна робота повинна мати логічний, систематизований 

характер і відповідати вимогам оформлення. 

Випускна робота слухача, яка не відповідає вимогам щодо 

змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого 

опису електронного веб-ресурсу дисципліни, до захисту не 

допускається. 
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2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Випускна робота виконується на основі поглибленого 

вивчення чинного законодавства України з питань науково-

педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу, 

спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури з питань 

сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних технологій навчання, досвіду з проблеми організації 
предметно-орієнтованого інформаційного забезпечення 

електронного навчання в системі eFront. 

Основні етапи виконання випускної роботи: 

1. Вибір дисципліни, що викладається на кафедрі. 
2. Розробка сайту дисципліни  у системі eFront. 

3. Формування інтерактивного навчально-методичного 

комплексу дисципліни (ІНМКД) у навчальному веб-середовищі 
ХДУХТ – системі eFront. 

Інтерактивний НМКД містить усі складові НМКД, а також 

дозволяє організувати контроль над навчальною діяльністю 

студентів і містить засоби он-лайн та оф-лайн взаємодії викладача 
і студента, засоби перевірки знань (тести) та виконання 

студентами практичних, індивідуальних завдань, курсових робіт, 
рефератів тощо.  

До складу навчально-методичного комплексу дисципліни 

(НМКД) входять: 

− навчальна програма дисципліни; 

− робоча навчальна програма дисципліни;  

− опорні конспекти лекцій; 

− тексти лекцій (підручник);  

− пакет візуального супроводження курсу;  

− плани семінарських та завдання для практичних 

занять, у тому числі ситуаційні завдання і ділові ігри;  

− навчальні та контролюючі тести;  

− тематика рефератів, контрольних і курсових робіт та 
методичні вказівки до їх виконання;  

− екзаменаційні білети (залікові питання);  
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− пакети контрольних завдань для заміру поточних та 
залишкових знань студентів з дисципліни;  

− пакети контрольних завдань для комплексної 
перевірки знань студентів з дисципліни;  

− фонд законодавчих та інструктивних документів.  

Інші види науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу визначаються відповідними кафедрами згідно з освітньо-

професійними програмами певного рівня підготовки. 

4. Подання завершеної роботи науковому керівникові на 

паперовому носії згідно вимог до оформлення. 

5. Презентація випускної роботи на засіданні екзаменаційної 
комісії (ЕК). 

До захисту випускної роботи допускаються слухачі, які 
успішно склали  заліки та іспит за змістовими модулями освітньої 
програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників за модулем «Інформаційно-комунікаційні методи 

менеджменту в освіті». Тему випускної роботи обирає науковий 

керівник разом зі слухачем та затверджує завідувач кафедри 

інформаційно-педагогічного забезпечення післядипломної освіти 

та підвищення кваліфікації кадрів. Випускна робота слухача 

повинна виконуватися на матеріалах  дисципліни, яку науково-

педагогічний працівник викладає на кафедрі. Слухач, за 

погодженням із науковим керівником, може запропонувати свою 

тему випускної роботи за умов відповідного обґрунтування 

доцільності її розробки. За бажанням слухача консультації можуть 

надаватися у дистанційній формі з використанням інтернет-
мережі. 

Науковими керівниками призначаються викладачі кафедри 

інформаційно-педагогічного забезпечення післядипломної освіти 

та підвищення кваліфікації кадрів ІПОПКПК. Керівник надає 
слухачеві науково-методичну допомогу у роботі над випускною 

роботою: індивідуально консультує слухача, допомагає йому 

скласти план випускної роботи (за наявності електронного НМКД 

дисципліни), контролює дотримання графіка виконання роботи, 

перевіряє завершений рукопис, готує слухача до презентації. 
Випускна робота за модулем «Інформаційно-комунікаційні 

методи менеджменту в освіті» має комплексний характер. 
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Виконуючи роботу кожен слухач повинен вивчити як 

методологічні, так і організаційні проблеми інформаційного 

забезпечення дисципліни, за якою формує веб-ресурс.  
 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ  
 

Випускна робота має виконуватися відповідно до 

затвердженого календарного плану та розкладу. На період 

виконання робіт в ІПБПКПК складається загальний графік 

консультацій наукових керівників та консультантів, згідно з яким 

забезпечується систематична робота слухача над роботою. 

Відповідно до календарних етапів слухач має 
впроваджувати в систему eFront роботу частинами на перегляд 

керівникові та консультантам, а у встановлений графіком кінцевий 

термін подати завершену роботу, роздруковану на паперовому 

носії на затвердження завідувачу кафедри інформаційно-

педагогічного забезпечення післядипломної освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів.  

Порушення слухачем календарного плану виконання 

окремих розділів роботи або роботи в цілому фіксується науковим 

керівником, який інформує деканат ІПОПКПК. Якщо керівник 

вважає за неможливе допустити випускну роботу до захисту через 
її незадовільну якість, це питання заслуховується на засіданні 
кафедри інформаційно-педагогічного забезпечення після-

дипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів за участю 

наукового керівника. Обговорення оформлюється протоколом і 
подається ректору університету. 

 

4.  ЗМІСТ ТА ОБСЯГИ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ  
 

Обсяг і структура випускної роботи 

Обсяг основного тексту випускної роботи повинен 

становити 5–10 сторінок  друкованого тексту. 

Зміст роботи визначається її темою і відображається у плані, 
розробленому слухачем за допомогою наукового керівника. План 

роботи має містити: вступ; опис електронного веб-ресурсу 

дисципліни («Інформація про дисципліну», «Матеріал», «Тести», 

«Проекти», «Файли дисципліни», «Глосарій»); висновок; 

літературу.  
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Зміст випускної роботи 

Вступ 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність, наукове та 

практичне значення теми, чітко визначити мету, сформулювати 

завдання роботи, відобразити теоретичну, методологічну й 

практичну базу роботи. 

Опис електронного веб-ресурсу дисципліни: 

1. Інформація про дисципліну:  

• опис навчальної дисципліни;  

• мета та завдання навчальної дисципліни;  

• оцінювання;  

• теми;  

• ресурси;  

• інша інформація;  

• методи навчання;  

• кількість блоків;  

• викладачі тощо.  

2. Матеріал:  

• теми, лекції (конспект);  
• пакети візуального супроводження за темами, лекціями;  

• список літератури за темами, лекціями.  

3. Тести:  

• навчальні тести (для самотренінгу/самоконтролю);  

• контролюючі тести. 

4. Проекти:  

• практичні завдання;  

• індивідуальні завдання;  

• курсові роботи;  

• реферати тощо.  

5. Файли дисципліни:  

• навчальна програма дисципліни;  

• робоча навчальна програма дисципліни;  

• тематика рефератів, контрольних і курсових робіт та 

методичні вказівки до їх виконання;  

• фонд законодавчих та інструктивних документів;  
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• підручник;  

• пакет візуального супроводження до всієї дисципліни;  

• список літератури до всієї дисципліни.  

6. Глосарій: 

• розроблений глосарій містить ___ термінів за тематикою 

дисципліни (вказати перелік). 

Висновок. У висновку дається посилання на режим доступу 

до електронного веб-ресурсу навчальної дисципліни. Наводяться 

пропозиції і рекомендації щодо підвищення ефективності 
самостійної роботи студентів в системі eFront.   

Література. Джерелом інформації для написання випускної 
роботи є розроблені та сформовані навчально-методичні матеріали 

обраної дисципліни, електронні ресурси змістових модулів 

освітньої програми «Інфораційно-комунікаційні методи 

менеджменту в освіті» в системі eFront.   

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ  
 

Випускна робота оформляється відповідно до вимог ДСТУ 

3008-2015 «Документація, звіти у сфері науки і техніки».  

Матеріал випускної роботи слід подавати у такій 

послідовності:  
• титульний аркуш; 

• зміст;  
• вступ;  

• основна частина;  

• висновок; 

• література.   

Завершену і оформлену належним чином роботу 

обов’язково підписує автор на титульній сторінці. Усі складові 
випускної роботи потребують оформлення відповідним чином. 

Мова випускної роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без 
орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність – логічна. 

Загальний обсяг випускної роботи 5–10 сторінок, набраних 

на комп’ютері в текстовому редакторі Microsoft Word (шрифт 
Times New Roman, кегль 14, полуторний міжрядковий інтервал). 

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору 
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середньої жирності. Густина тексту роботи повинна бути 

однаковою. Робота має бути надрукована на одному боці сторінок 

стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм). Текст 
роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів 

берегів: з лівого боку – не менше ніж 25 мм, з правого – не менше 
ніж 15 мм, зверху – не менше ніж 20 мм, знизу – не менше ніж 

20 мм.  

Титульна сторінка містить назву міністерства, до якого 

належить вищий навчальний заклад; назву вищого навчального 

закладу, у якому виконано роботу; назву структурного підрозділу 

ХДУХТ, в якому виконано роботу; назву теми випускної роботи; 

інформацію про слухача, що виконав роботу, підпис слухача, його 

ініціали та прізвище; відомості про наукового керівника та 
консультантів випускної роботи за таким порядком: посада, вчене 
звання, підпис, ініціали та прізвище; місто і рік виконання роботи 

(додаток А). 

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок 

всіх розділів та підрозділів роботи (додаток Б). 

Текст основної частини роботи поділяється на розділи та 
підрозділи згідно з планом, затвердженим науковим керівником. 

Заголовки структурних частин випускної роботи – ЗМІСТ, 

ВСТУП, ОПИС ЕЛЕКТРОННОГО ВЕБ-РЕСУРСУ 

ДИСЦИПЛІНИ, ВИСНОВОК, ЛІТЕРАТУРА – друкуються 

великими літерами по центру сторінки. Заголовки підрозділів 

друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. 

Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовком 

розділу (підрозділу) по тексту має дорівнювати 1 інтервал.  

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, 

подають арабськими цифрами. Першою сторінкою випускної 
роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної 
нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. 

Нумерація (без крапки після неї) проставляється у правому 

верхньому куті подальших сторінок. 

Номер позиції опису електронного веб-ресурсу дисципліни 

ставиться перед її назвою. Підрозділи нумерують у межах кожної 
позиції розділу опису електронного веб-ресурсу дисципліни, 

використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, 
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між якими ставиться крапка: наприклад, «1.1» (перший підпункт 
першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, подається у 

вигляді таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву, яку 

розміщують над таблицею і друкують симетрично тексту. Напис 
«Таблиця» та її назву починають із великої літери. Назву не 

підкреслюють. Заголовки граф починаються з великих літер, 

підзаголовки – з малих (якщо складають одне речення із 
заголовком) і з великих (якщо вони є самостійними). Таблицю 

розміщують після першого згадування про неї в тексті таким 

чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з 
поворотом за годинниковою стрілкою. 

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У лівому 

верхньому куті розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її 
номера, який складається з номера розділу і порядкового номера 
таблиці, відокремлених крапкою: наприклад, «Таблиця 1.2 – 

Розподіл балів, які отримують студенти» (друга таблиця першого 

розділу)  

Із перенесенням частини таблиці на інший аркуш (сторінку) 

слово «Таблиця» і її номер указують один раз справа над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 

«Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: 

«Продовження табл. 1.2.». 

 

6. ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ  
 

На виконану випускну роботу науковий керівник робить 

висновок щодо можливості допуску роботи до презентації у 

екзаменаційній комісії (ЕК). 

Випускна робота, підписана слухачем та науковим 

керівником, подається в роздрукованому вигляді до деканату 

ІПОПКПК, а також завантажується у форматі PDF у систему 

eFront. Презентація випускної роботи відбувається на відкритому 

засіданні екзаменаційної комісії. Персональний склад комісії, 
голова комісії та графік її роботи затверджуються ректором 

ХДУХТ. На засідання ЕК до початку презентації та захисту 

випускних робіт подаються такі документи: 
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• витяг із наказу про затвердження персонального складу 

екзаменаційної комісії; 
• список слухачів,  які  допущені до захисту випускних 

робіт, за підписом директора ІПОПКПК; 

• довідка від деканату про виконання слухачами освітньої 
програми підвищення кваліфікації та про одержані оцінки за 
змістовими модулями; 

• випускна робота. 

Під час підготовки до презентації слухач має погодити зі 
своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь і 
підготовлені наочні матеріали (презентацію). Обсяг тексту 

доповіді має відповідати 10 хвилинам виступу, містити основні 
результати проведеної роботи, пропозиції і рекомендації, які 
мають вплив на результат самостійної роботи студентів. 

Під час захисту випускної роботи члени ЕК, присутні на 

захисті викладачі, спеціалісти можуть ставити запитання щодо 

змісту роботи. Відповіді мають бути конкретними, 

аргументованими і короткими. За результатами захисту випускної 
роботи ЕК приймає рішення щодо оцінки захисту роботи з 
видачею слухачу свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

 

Критерії оцінки випускної роботи 
 

Критерії оцінки випускної роботи повинні враховувати такі 
положення: 

– реальною вважається робота, виконана за фактичними 

матеріалами НМКД, які впроваджені в практичну діяльність у 

систему eFront; 

– за результатами захисту випускної роботи виставляється 

оцінка за національною шкалою ECTS (табл. 1.); 

– оцінювання знань слухачів здійснюється за результатами 

вивчення навчального матеріалу кожного змістового модуля 

програми підвищення кваліфікації (поточний модульний 

контроль) та дистанційного оформлення випускної роботи за 

темою «Формування інформаційного забезпечення 

дисципліни …….» у цілому (підсумковий контроль). 
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Таблиця 1 

Оцінка за національною шкалою ECTS 

 

Оцінка 
в балах 

Оцінка  

за національною 

шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 
(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

B 
Дуже добре 
(вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 
(в цілому правильне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 
(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60-66 E 
Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FX 
Незадовільно 
(з можливістю повторного 
складання) 

1-34 F 
Незадовільно 
(з обов'язковим повторним 
курсом) 

 

Слухач ІПОПКПК, який отримав на захисті випускної 
роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим з ІПОПКПК. 

Він має право бути повторно допущеним до захисту випускної 
роботи протягом наступного року тільки за умов укладення 

контракту з університетом. Якщо захист випускної роботи не 

відбувся з поважних причин (про що слухач має подати відповідні 
документи у ЕК), то ректор університету може подовжити термін 

його навчання до наступного терміну роботи ЕК із захисту 

випускних робіт, але не більше ніж на один рік.  

На всіх засіданнях ЕК складається протокол, в який 

вносяться відповідні оцінки за захист, записуються запитання 
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членів ЕК і присутніх на захисті, особисті думки членів ЕК,  

оцінюється набутий рівень знань, а також відомості про документ 
підвищення кваліфікації, що видається випускникові ІПОПКПК. 

Захищені випускні роботи слухачів деканат ІПОПКПК здає в архів 

інституту не пізніше ніж через 3 дні після завершення роботи ЕК, 

де вони зберігаються протягом 5 років. 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Електронні ресурси 

 

1. Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://efront.hduht.edu.ua/ 

student.php. (за паролем). 

Бубенець І. Г. Управлінські компетенції викладача вищої 
школи в умовах евроінтеграції вищих навчальних закладів 

України [Електронний ресурс]  / І. Г. Бубенець, В. С. Артеменко. –  

Режим доступу : http://efront.hduht.edu.ua/student.php?lessons_ID=  

32. (за паролем). 

3. Кухарьонок О. К. Інформаційні системи і технології 
менеджменту електронної освіти [Електронний ресурс] / 

О. К. Кухарьонок, Т. В. Коновалова. – Режим доступу : 

http://efront.hduht.edu.ua/student.php?lessons _ID=33. (за паролем). 

4. Кухарьонок О. К. Формування предметно-орієнтованого 

інформаційного забезпечення електронного навчання 

[Електронний ресурс] / О. К. Кухарьонок, Т. В. Коновалова. – 

Режим доступу : http://efront.hduht.edu.ua/student.php?lessons_ID= 

34. (за паролем). 
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Додаток А 

Титульна сторінка випускної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ХАРЧУВАННЯ  ТА ТОРГІВЛІ 
 

ІНСТИТУТ  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ОСВІТИ,  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ  
ТА  ПЕРЕПІДГОТОВКИ  КАДРІВ 

 

Кафедра інформаційно-педагогічного забезпечення післядипломної освіти 

та підвищення кваліфікації кадрів 

            

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

            Завідувач кафедри  

 ___________________________ 

“______”_______________20___ року 

 

 

ВИПУСКНА  РОБОТА  

 

Формування інформаційного забезпечення дисципліни 

______________________________________________________________ 
(назва дисципліни) 

в системі електронного навчання eFront 

Харківського державного університету харчування та торгівлі 

    

слухача __________________________________________________________ 

(прізвище ім'я по-батькові) 

 

       

Керівник роботи _________________________ 

(посада, вчене звання, підпис) 

      Консультанти  ________________________ 

               ________________________   

 

 

 

Харків 20__  
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Додаток Б 

 

Структура випускної роботи 
 

ЗМІСТ 
 

ВСТУП 

1. ОПИС ЕЛЕКТРОННОГО ВЕБ-РЕСУРСУ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Опис навчальної дисципліни 

1.2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.3. Оцінювання 

1.4. Теми 

1.5. Ресурси 

1.6. Інша інформація 

1.7. Методи навчання 

1.8. Кількість блоків 

1.9. Викладачі тощо 

2. МАТЕРІАЛ 
2.1. Теми, лекції (конспект)  

2.2. Пакети візуального супроводження за темами, лекціями 

2.3. Список літератури за темами, лекціями 

3. ТЕСТИ 
3.1. Навчальні тести (для самотренінгу/самоконтролю) 

3.2. Контролюючі тести 

4. ПРОЕКТИ 
4.1. Практичні завдання 

4.2. Індивідуальні завдання 

4.3. Курсові роботи 

4.4. Реферати тощо 

5. ФАЙЛИ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. Навчальна програма дисципліни 

5.2. Робоча навчальна програма дисципліни 

5.3. Тематика рефератів, контрольних і курсових робіт та методичні 
вказівки до їх виконання 

5.4. Фонд законодавчих та інструктивних документів 

5.5. Підручник 

5.6. Пакет візуального супроводження до всієї дисципліни 

5.7. Список літератури до всієї дисципліни 

6. ГЛОСАРІЙ 

ВИСНОВОК 

ЛІТЕРАТУРА 
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ЗМІСТ 

 
 

 

Вступ ……………………………………………………………… 3 

1. Цілі та завдання випускної роботи …………………………...                3 

2. Загальні положення ……………………………………………                                                               5 

3. Організація виконання випускної роботи ……………………                        7 

4. Зміст та обсяги випускної роботи …………………………….                                     7 

5. Вимоги до оформлення випускної роботи …………………...                       9 

6. Захист випускної роботи ………………………………………                   11 

7. Рекомендована література ……………………………………. 14 

Додаток А.  Титульна сторінка випускної роботи …………….. 15 

Додаток Б.  Структура випускної роботи ………………………. 16 
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Навчальне електронне видання 

комбінованого використання 

Можна використовувати в локальному та мережному режимах 
 

 

ВИПУСКНІ РОБОТИ 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

до виконання та захисту випускних робіт слухачами ІПОПКПК 
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