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ВСТУП 
 

Випускна кваліфікаційна робота – це комплексна, самостійна та логічно 
завершена робота студента, головною метою якої є всебічний аналіз і наукове 
дослідження питань теоретичного та (або) практичного характеру з обраної 
теми. 

Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи – один з 
основних видів атестації здобувачів вищої освіти (ЗВО), метою якої є 
встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та 
обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти: 

– систематизація і поглиблення теоретичних і практичних знань зі 
спеціальності «Фізична реабілітація»; 

– розвиток навичок ведення самостійної наукової роботи, оволодіння 
основними методами наукового дослідження, формулювання конкретних 
наукових висновків та рекомендацій за обраною темою та їх впровадження у 
практичну діяльність; 

– набуття досвіду оприлюднення та публічного захисту результатів 
своєї діяльності; 

– оцінка рівня підготовки студента до практичної роботи. 
Захист випускної кваліфікаційної роботи студентами, які здобувають 

ступінь бакалавра, здійснюється екзаменаційною комісією відповідно до 
«Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних 
комісій для атестації здобувачів вищої освіти Чернігівського національного 
технологічного університету», затвердженого наказом ректора № 197 
від 30.11.2015 р. 
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1. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ  
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
1.1. Ознайомлення студента з основними вимогами, що 

пред’являються до виконання випускної кваліфікаційної роботи 
1.2. Вибір теми роботи та призначення керівника 
Тематика випускних кваліфікаційних робіт розробляється кафедрою 

фізичної реабілітації ЧНТУ, яка забезпечує реалізацію вибіркового складника 
освітньої програми підготовки бакалаврів з урахуванням пропозицій та 
потреб установ і організацій, що потребують фахівців відповідної 
спеціальності. 

Тема випускної кваліфікаційної роботи обирається студентом 
самостійно із рекомендованого списку, розробленого і затвердженого на 
кафедрі. Тематика випускних кваліфікаційних робіт на кафедрі 
поновлюється кожного навчального року. Вибір теми здійснюється, виходячи 
з наукових інтересів студента, можливостей отримання фактичних даних, а 
також наявності спеціальної літератури з обраного напрямку. 

При виборі теми випускної кваліфікаційної роботи слід враховувати її 
актуальність і новизну, міру розробки в науковій літературі, наявність 
публікацій у науково-методичній та періодичній літературі, практичну 
значимість, наявність наукової бази для виконання, можливість отримання та 
опрацювання експериментального матеріалу, наявність власних наукових і 
методичних розробок, можливе місце працевлаштування. 

Випускні кваліфікаційні роботи за змістом можуть бути: 
– теоретичного характеру – виконані на основі аналітичного збору 

літературних даних з обраної теми; 
– емпіричного характеру – виконані на основі аналізу передового досвіду 

роботи спеціалістів у галузі фізичної реабілітації, власного досвіду студента, 
документів планування, обліку і звітності, які відображають процес фізичної 
реабілітації; 

– експериментального характеру – виконані на основі результатів власних 
досліджень;  

– конструктивного характеру – виготовлення пристроїв, наочних 
посібників, тренажерів, макетів з описанням інструкції їх використання чи 
вивчення їх ефективності в експерименті. 

Студент може запропонувати власну тему випускної кваліфікаційної 
роботи, за умови її відповідності обраній спеціальності та подальшого 
затвердження на засіданні кафедри. Після вибору теми дослідження студенту 
призначають наукового керівника з числа професорсько-викладацького 
складу кафедри. Закріплення за студентами тем випускних кваліфікаційних 
робіт і керівників затверджується на засіданні кафедри та оформлюється 
розпорядженням ректора ЧНТУ. Після затвердження списків, теми випускних 
кваліфікаційних робіт не можуть бути змінені. 

У виключних випадках існує можливість зміни та корекції теми 
дослідження, плану роботи, заміни наукового керівництва. Ці питання 
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вирішуються на засіданнях випускаючих кафедр не пізніше ніж за 2 місяці до 
терміну подання роботи до захисту. 

Рекомендовані теми випускних кваліфікаційних робіт для студентів 
напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» знаходяться на кафедрі. 

Керівництво випускною кваліфікаційною роботою здійснюється 
науково-педагогічними працівники ЧНТУ з науковим ступенем доктора наук 
чи кандидата наук, званням доцент, або професор, коло наукових і фахових 
інтересів яких відповідає тематиці роботи. Організація і контроль за процесом 
підготовки й захисту покладаються на завідуюча кафедри.  

Науковий керівник від кафедри повинен надавати консультації 
здобувачам з наступних питань: 

– вибір теми роботи та представлення її для затвердження на засіданні 
кафедри; 

– підбір літератури та складання робочого плану; 
– встановлення термінів підготовки окремих етапів випускної 

кваліфікаційної роботи; 
– контроль дотримання календарного плану, якості та самостійності 

виконання роботи, інформування завідувача кафедри про хід підготовки 
роботи до захисту; 

– підготовка доповіді до захисту роботи; 
– підготовка письмового відгуку на випускну кваліфікаційну роботу. 
 
1.3. Організація написання роботи 
– обробка літературних джерел, вивчення теоретичних і практичних 

матеріалів з обраної теми; 
– розробка плану випускної кваліфікаційної роботи із зазначенням 

строків написання розділів та їх обсягів. Заповнення бланка «Завдання на 
випускну кваліфікаційну роботу» та його затвердження на кафедрі. Приклад 
оформлення індивідуального завдання наведено у додатку Б; 

– збір матеріалів, складання бібліографії, аналіз та узагальнення 
зібраного матеріалу; 

– викладення проаналізованого та систематизованого матеріалу 
відповідно до плану; 

– проведення експерименту чи анкетування, виконання розрахунків, у 
тому числі із застосуванням комп’ютерної обробки; 

– формулювання висновків;  
– підготовка графічної частини роботи: рисунків, таблиць; 
– підготовка та публікація тез доповідей або статей наукових чи 

науково-практичних конференцій (за бажанням студента та при умові, що 
автор провів ґрунтовне наукове дослідження). Вимоги до оформлення тез 
наукових доповідей та статей наведено у додатках Л-М. 

– представлення випускної кваліфікаційної роботи на кафедру для 
попереднього розгляду; 

– написання доповіді й підготовка ілюстративного матеріалу 
(підготовка мультимедійної презентації для прилюдного виступу). 
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1.4. Рецензування випускної кваліфікаційної роботи та оформлення 
відгуку керівника 

Виконана і правильно оформлена випускна кваліфікаційна робота 
підписується студентом і не пізніше ніж за місяць до захисту подається 
науковому керівникові з метою підготовки ним відгуку на дослідження, а 
також направляється на рецензування.  

Відгук – це оцінка керівником рівня підготовки випускної 
кваліфікаційної роботи ЗВО, що включає в себе обґрунтування актуальності 
теми, логічності і структури викладення матеріалу, якості огляду і аналізу 
літератури, коректності цитувань і посилань на наведені в тексті цитати 
інших авторів, коректності формулювання власних висновків, відповідності 
висновків меті та завданням, якості оформлення, апробацію результатів. 

Особлива увага приділяється недолікам, не усунутим студентом, а також 
обґрунтуванню можливості чи недоцільності рекомендації роботи до захисту. 
При цьому, науковий керівник лише констатує можливість (неможливість) 
такої рекомендації, не виставляючи диференційованої оцінки. 

Рецензія – це оцінка випускної кваліфікаційної роботи, що надається 
висококваліфікованими спеціалістами виробничих і наукових організацій, 
працівниками і НПП вищих навчальних закладів та містить оцінку роботи.  

Рецензент надає критичні зауваження по випускній кваліфікаційній 
роботі, оцінює, якою мірою вона відповідає вимогам, що пред’являються до 
структури та оформлення, пропонує її оцінку. 

У рецензії зазначається місце роботи та посада рецензента, вчене 
звання, науковий ступінь, прізвище, ім'я та по батькові. 

Рецензія має бути особисто підписана рецензентом і засвідчена 
печаткою установи, де він працює. 

Негативна за національною шкалою оцінка рецензента не є підставою 
для недопущення роботи до захисту. 

Приклад оформлення відгуку наукового керівника та рецензента на випускну 
кваліфікаційну роботу наведено у додатку К. 

 
1.5. Подання роботи на кафедру, обговорення та допуск до захисту 
Завершена, зброшурована робота (разом з електронним варіантом) 

подається на кафедру не пізніше не пізніше, ніж за 2 тижні до початку роботи 
ЕК. Усі випускні кваліфікаційні роботи, які надійшли після офіційно 
встановленого терміну, можуть бути прийняті тільки за спеціальним 
розпорядженням завідувача кафедри чи за умови встановлення додаткових 
термінів здачі, які визначаються кафедрою. 

Випускна кваліфікаційна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту 
та оформлення, написана без дотримання затвердженого календарного 
плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми, обґрунтованих 
висновків та пропозицій, а також не має рецензії, до захисту не допускається. 

При наявності позитивного відгуку наукового керівника і позитивної 
рецензії робота допускаються до захисту рішенням кафедри За рішенням 
кафедри може бути проведений попередній захист робіт. 
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Випускна кваліфікаційна робота до захисту не допускається, якщо вона:  
– подана науковому керівнику на перевірку або на будь-який 

подальший етап проходження з порушенням строків, встановлених 
календарним планом кафедри; 

– написана на тему, яка своєчасно не була затверджена по кафедрі;  
– виконана не самостійно;  
– побудова структури не відповідає вимогам; 
– недбало оформлена; 
– не має позитивного відгуку та рецензії; 
– недопущена рішенням кафедри. 
Студенту дається можливість ознайомитися з рецензією. Слід пам’ятати, 

що випускна кваліфікаційна робота без відгуку та рецензії до захисту не 
приймається.  

УВАГА! Студент несе повну відповідальність за наукову 
самостійність і достовірність результатів здійсненого ним дослідження. 
Якщо матеріали роботи містять недопустимі прямі запозичення, то 
процедура захисту не проводиться, а за результатами випускної 
кваліфікаційної роботи виставляється оцінка «незадовільно». 

 
1.6. Представлення випускної кваліфікаційної роботи до 

екзаменаційної комісії 
Допущені до захисту випускні кваліфікаційні роботи разом із відгуками 

наукових керівників та рецензіями, а також списки допущених до захисту 
робіт із зазначенням теми, наукового керівника і рецензента, передаються до 
екзаменаційної комісії за підписом завідувача кафедри не пізніше, ніж за 
тиждень до початку захисту робіт. 

До випускної кваліфікаційної роботи додається подання голові 
екзаменаційної комісії щодо захисту випускної кваліфікаційної роботи (див. 
«Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних 
комісій для атестації здобувачів вищої освіти Чернігівського національного 
технологічного університету (нова редакція)», затвердженого наказом ректора 
№ 197 від 30.11.2015 р.), відгук керівника, рецензія, документи про 
впровадження, відбитки власних публікацій за результатами дослідження 
(статті, тези). 

 
1.7. Захист випускної кваліфікаційної роботи 
Для захисту роботи створюється екзаменаційна комісія за основним 

напрямком наукових досліджень з числа досвідченіших працівників 
професорсько-викладацького складу, а також із залученням Голови комісії. 

Захист робіт проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної 
комісії за участю не менш ніж половини її складу при обов'язковій 
присутності голови комісії. Графік роботи комісії затверджується наказом 
ректора Університету (див. пункт «7. Порядок захисту випускної 
кваліфікаційної роботи»).  
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2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Випускна кваліфікаційна робота як теоретико-прикладне дослідження 

повинна мати певну логіку побудови, послідовність та завершеність. 
Приступаючи до виконання, студент має чітко уявляти її структуру й 
основний зміст. Усі її частини повинні бути логічно пов’язані і переконливо 
аргументовані. 

Випускна кваліфікаційна робота повинна містити такі структурні 
частини: 

а) титульний аркуш; 
б) зміст; 
в) перелік умовних позначень (за необхідності); 
г) вступ; 
д) розділи основної частини: 
– перший розділ;  
– другий розділ; 
– третій розділ; 
е) висновки; 
ж) практичні рекомендації (за необхідності); 
з) список використаної літератури; 
и) додатки (за необхідності). 
 
2.1. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і основним 

джерелом інформації, необхідної для оброблення та пошуку роботи. 
Приклад оформлення титульного аркушу випускної кваліфікаційної роботи 

представлено у додатку А. 
 
2.2. Зміст повинен відображати конкретний поетапний план реалізації 

роботи, її структуру і розміщуватись на початку роботи. Він повинен містити 
назви структурних частин, що точно відповідають їх назві в тексті роботи, із 
зазначенням їх нумерації та номерів початкових сторінок. Зміст випускної 
кваліфікаційної роботи розташовується після титульного аркуша з нової 
сторінки і має включати: 

а) вступ (із зазначенням номеру початкової сторінки); 
б) назви та номери початкових сторінок розділів і підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. 
Приклад оформлення змісту випускної кваліфікаційної роботи представлено у 

додатку В. 
 
2.3. Перелік умовних позначень. До умовних позначень відносять 

специфічну термінологію, уживану в випускній кваліфікаційній роботі, 
маловідомі скорочення, нові позначення. Якщо такі терміни в тексті роботи 
повторюються менше трьох разів, їх пояснення наводяться в тексті при 
першому ж згадуванні; якщо ж вони повторюються в роботі досить часто 
(більше, ніж три рази), їх розшифровку треба подати перед вступом у роботі. 
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Перелік умовних позначень друкується у вигляді двох колонок, де 
ліворуч за алфавітом подають термінологію та скорочення, а праворуч – їх 
детальне пояснення. 

Приклад оформлення переліку умовних позначень наведено у додатку Г. 
 
2.4. Вступ випускної кваліфікаційної роботи повинен містити оцінку 

сучасного стану обраної проблеми, а також обґрунтування необхідності її 
розв’язання. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у 
такій послідовності: 

– актуальність теми; 
– мета і завдання роботи; 
– об’єкт та предмет дослідження; 
– методи дослідження (при умові, що робота носить теоретичний 

характер); 
– апробація результатів (за наявності); 
– публікації (за наявності); 
– структура та обсяг роботи. 
Вступ за обсягом не повинен перевищувати 2–3 сторінок. 
При розкритті актуальності теми важливо зазначити, чим зумовлена 

необхідність проведення дослідження: розвитком науки, суспільними 
потребами, або потребами навчально-виховного процесу. Визначаються 
проблеми чи протиріччя, вирішення яких дозволить покращити навчально-
виховний процес, а також можливі шляхи їх реалізації. Розглядаються 
передумови, що сприяють вирішенню поставлених проблем чи протиріч.  
В актуальності висвітлюється розкриття чи не розкриття способів вирішення 
поставленої проблеми у науковій літературі, тобто приводяться посилання на 
вчених, які вивчали окремі питання поставленої проблеми. Констатація 
недостатності досягнутого рівня знань, зумовленого відкриттям нових фактів, 
виявлення хиб існуючих концепцій чи практики, дозволяє досліднику 
сформувати проблему, тобто тему дослідження. 

Загально прийнято під час викладення актуальності вказувати прізвища 
та ініціали провідних вчених в Україні та у світі в цілому, які займаються 
дослідженнями в даній галузі, наводити назви вітчизняних та іноземних 
наукових установ та організацій із зазначенням міст та країн. При цьому, 
вимагається, щоб у списку використаних джерел, обов’язково згадувались 
роботи вчених, які вказані як провідні у цьому списку, інакше можна 
стверджувати, що огляд літератури у роботі проведений недостатньо. 

Також, дуже бажано, щоб у цьому списку був член (чи члени) кафедри, на якій 
має захищатись випускна кваліфікаційна робота, щоб відзначити той факт, що 
фахівець(ці) може(уть) оцінити дану роботу. 

При формулюванні мети дослідження важливо не відхилятися від теми, 
бо чіткість мети сприяє цілеспрямованій діяльності дослідника. Зокрема, 
метою наукового дослідження може бути, наприклад: вивчення особливостей 
фізичного розвитку та підготовленості студентів різних напрямів підготовки 
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тощо. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», оскільки 
ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. 

Мета та предмет дослідження обумовлюють визначення конкретних 
завдань дослідження. Вони дають уявлення про те, на що буде спрямоване 
дослідження, яким чином буде розкрита мета. Це звичайно робиться у формі 
перерахування: вивчити…, встановити…, визначити…, розглянути … і т.д. 

Далі формулюються об’єкт та предмет дослідження.  
Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і обрання для вивчення. 
Предмет дослідження – може бути аспектом розгляду, дає уявлення про 

те, як розглядається об’єкт, які нові відношення, властивості, аспекти і функції 
об’єкта розкриває це дослідження. 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 
співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його 
частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна 
увага науковця, оскільки предмет дослідження визначає тему (назву) роботи. 

Наприклад: об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес в 
обраному виді спорту, а предмет – методи спеціальної фізичної підготовки на 
етапах багаторічної підготовки. 

Методи дослідження. Перераховуються методи, що були використані 
при вирішенні поставлених завдань в ході виконання роботи, та змістовно 
визначається, що саме досліджувалось кожним з них. Вибір методів 
дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів (цей 
пункт міститься у вступі при умові, що робота носить теоретичний характер, 
а якщо експериментальний – у другому розділі роботи). 

Апробація результатів. Зазначається, на яких наукових конференціях 
оприлюднені результати проведених досліджень.  

Публікації. Вказується кількість наукових праць, в яких опубліковані 
результати роботи. 

Структура та обсяг роботи. Вказується зі скількох розділів 
складається випускна кваліфікаційна робота, скільки містить літературних 
джерел та додатків (за наявності), друкований обсяг роботи та кількість 
ілюстрованого матеріалу (таблиці та рисунки).  

Приклад оформлення вступу наведено у додатку Д. 
 
2.5. Розділи основної частини починаються з нової сторінки, а 

завершуються стислими висновками до них. У розділах основної частини 
подають: 

– огляд літератури за темою роботи (розкриваються поняття та сутність 
аналізованого процесу, відстежуються основні етапи дослідження питання у 
вітчизняній та зарубіжній літературі, окреслюються дискусійні та нерозв'язані 
проблеми); 

– виклад загальної методики і основних методів дослідження; 
– відомості про проведені експериментальні дослідження; аналіз і 

узагальнення результатів досліджень. 
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Перший розділ (теоретичний) присвячується огляду наукової літератури 
за темою випускної кваліфікаційної роботи, порівняльному аналізу 
результатів, що отримані іншими авторами. Визначаються ті аспекти обраної 
проблеми, які залишились невирішеними і які досліджуватимуться автором 
наукової роботи: визначення патології, причини розвитку, клінічні прояви та 
проблеми пацієнтів з даною патологією. Незважаючи на те, що перший розділ 
є теоретичним, в ньому необхідно використовувати ілюстративний матеріал у 
вигляді таблиць, схем, графіків, діаграм. Загальний обсяг огляду наукової 
літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини наукової 
роботи.  

Другий розділ (методи та організація досліджень) присвячується опису 
сукупності дій, які дослідник застосовує, щоб розкрити поставлену проблему.  

У підрозділі «Методи дослідження» студент подає перелік методів 
дослідження, використаних для розв'язання поставлених у роботі завдань, і 
коротко описує, які завдання за допомогою яких методів він вирішує в роботі. 
Це дає можливість пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору того 
чи іншого конкретного методу. Як правило, у випускній кваліфікаційній 
роботі застосовуються методи, які раніше вже пройшли апробацію на 
респектабельних вибірках і були затверджені державними інститутами. 
З іншого боку, студент має право застосовувати і власно розроблені методи й 
методики, але при цьому він зобов'язаний провести авторські експерименти з 
перевірки їх валідності. Обираючи методи проведення дослідження, 
необхідно враховувати реальні можливості їх застосування в організації чи 
закладі, що обрані в якості основної бази проведення дослідження. 
Насамперед це стосується можливостей матеріального забезпечення.  

Докладність опису того чи іншого метода залежить від ступеня 
розповсюдженості його застосування в наукових дослідженнях. Добре відомі 
методи можна детально не описувати; натомість нові методи вимагають 
повного опису з малюнками, схемами, формулами тощо. Повністю 
описуються всі власні модифікації, зміни, доповнення до методик інших 
авторів. 

Методи наукової діяльності можна умовно розділити на суб’єктивні 
(порівняльний аналіз літературних джерел, спостереження, співбесіда, 
анкетування тощо) та об’єктивні (за допомогою них дослідник отримує 
конкретний результат, який досягається з використанням методів для 
визначення працездатності, стану кардіореспіраторної системи тощо).  

Наведемо приклади методів дослідження за темою «Особливості 
фізичної реабілітації юнаків і дівчат старшого шкільного віку з асиметричною 
поставою»: 1) аналіз науково-дослідницької та довідкової літератури; 
2) узагальнення опрацьованого матеріалу; 3) психологічний аналіз; 
4) педагогічне спостереження; 5) педагогічний експеримент; 6) метод 
візуального оцінювання постави; 7) методи тестування гнучкості і сили 
(в контексті симетричності органів тіла); 8) метод вимірювання відхилення 
хребта від вертикалі; 9) метод антропометричних вимірів; 10) фізіологічний 
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метод; 11) метод тестування показників рівня фізичного розвитку; 12) методи 
математичної статистики.  

Зібраний матеріал повинен бути затверджений печатками установ, на 
базі яких проводилися дослідження. Первинний матеріал має бути системно 
згрупований і зберігатися до кінцевого захисту роботи. 

Зібраний матеріал обов’язково повинен бути оброблений методами 
математичної статистики з використанням одномірного (порівняння середніх 
арифметичних величин з визначенням ступеня вірогідності різниці) та 
багатомірного математичного аналізу (кореляційного тощо). 

Результати математичної обробки матеріалу необхідно оформити у 
вигляді таблиць і малюнків (графіків, діаграм тощо), які би їх демонстрували 
в доступній наочній формі. 

Таблиці та малюнки до початку письмового оформлення роботи слід 
дати на перевірку науковому керівнику. При наявності можливості доцільно 
також організувати проміжкові слухання результатів одного чи декілька 
етапів дослідження з демонстрацією наочного матеріалу. Це дасть змогу 
автору своєчасно відкоригувати результати дослідження та формулюванні 
висновків. Крім того, такі слухання є найбільш цінною формою підготовки 
студента як науковця. 

Після вибору методів дослідження студент приступає до організації і 
проведення експерименту.  

У підрозділі «Організація дослідження» студент докладно описує 
змістове наповнення всіх його етапів. Обов'язковим елементом цього 
підрозділу є опис усіх об'єктів практичного дослідження або педагогічного 
експерименту, який повинен містити відомості про їх кількість, вік і стать; 
цінність такого опису значно підвищують додаткові дані про стан фізичного 
розвитку, стан здоров’я, вид патології й т. п. Студент також повинен подати 
відомості про заклад, на базі якого він проводив практичне дослідження або 
педагогічний експеримент (це може бути медичний заклад або його окреме 
відділення, освітній заклад і т. п.).  

Педагогічні дослідження часто є порівняльними: в роботі порівнюються 
результати експериментальної групи з результатами контрольної групи. 
З огляду на це, до відбору досліджуваних осіб ставляться особливі вимоги: 
особи експериментальної та контрольної групи повинні бути максимально 
ідентичними за своїми зовнішніми ознаками. 

Важливим під час підбору досліджуваних є визначення їх кількості. 
У різних за спрямованістю дослідженнях кількість досліджуваних може буде 
неоднаковою. Під час масових обстежень кількість досліджуваних буде 
більшою. Кількість досліджуваних повинна бути достатньою для повної 
об’єктивізації досліджуваного явища, має носити статистичну значущість. 
Якщо вимагається багаторазова реєстрація показників у одного й того ж 
досліджуваного, то їхня кількість може бути невеликою.  

Для отримання справжнього необхідного експериментального 
матеріалу дослідник повинен кожному обстежуваному надавати однакову 
інструкцію перед виконанням завдань. Результати обстежень одразу після 
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реєстрації повинні бути занесені до індивідуальних протоколів, після чого 
проводиться статистична обробка отриманих результатів. 

Для того щоб надати в цьому підрозділі максимально повну 
інформацію про порядок проведення дослідження у просторі й часі, 
необхідно поетапно описати, що саме було зроблено для вирішення кожного 
із завдань роботи.  

Приклад оформлення другого розділу випускної кваліфікаційної роботи 
наведено у додатку Е. 

Третій розділ (аналітично-узагальнюючий). Цей розділ повинен містити 
результати, отримані в ході власних досліджень, їх аналіз і узагальнення. 
Студент має дати відповіді, як розв’язані задачі допомогли досягти 
поставленої мети. У разі потреби надаються практичні рекомендації. 
Загальний обсяг розділу складає до 35% всієї роботи. 

Третій розділ, який найчастіше має назву «Результати дослідження», 
містить наукову інформацію, якої немає в опрацьованих джерелах. Це 
основна за обсягом частина роботи, в якій викладаються результати власного 
дослідження студента, що аналізуються порівняно з висновками інших 
авторів. Отже, для підготовки даного розділу студент обов’язково повинен 
провести власні експериментальні дослідження, на основі результатів яких 
довести істинність чи помилковість знайдених закономірностей, зв’язків, 
пояснень тощо. Кількість підрозділів, які доцільно включити в цей розділ, 
залежить від інтеграційних характеристик результатів дослідження, що 
обговорюються. 

Основною вимогою щодо змісту третього розділу є вичерпна повнота 
викладення власних досліджень з висвітленням того нового, що студент 
вносить у розробку проблеми. Найважливішим в інтерпретації результатів 
дослідження є оцінка повноти вирішення поставлених завдань, оцінка 
достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів, середніх 
показників розвитку фізичних якостей тощо), їх порівняння з аналогічними 
результатами, що містяться в опрацьованих джерелах, обґрунтування 
проблеми подальших досліджень. Виклад матеріалу в цьому розділі повинен 
бути підпорядкований провідній ідеї, яку студент чітко визначає ще на етапі 
підготовки до роботи.  

У більшості випускних кваліфікаційних робіт порівнюються показники 
експериментальної та контрольної груп чи показники однієї й тієї ж групи до 
початку та після проведення педагогічного експерименту. Визначається 
соціальна, оздоровча, змагальна чи інша значимість (цінність, ефективність) 
проведеного дослідження. Студент оцінює повноту вирішення завдань, 
достовірність отриманих результатів, які найчастіше викладаються у формі 
критично-аналітичного тексту. Для того щоб полегшити сприйняття 
результатів дослідження, до цього розділу бажано включати таблиці, рисунки 
(графіки, діаграми тощо), схеми й т. д.  

Підготовка грамотного викладу результатів дослідження вимагає чіткої 
систематизації результатів дослідження та їх математичних обрахунків, які 
здійснюються, як правило, з використанням сертифікованих електронних 
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програм, в яких передбачено застосування стандартизованих методів 
математичної статистики.  

За потреби робота може містити іншу кількість розділів, але в будь-якому 
разі їх кількість має бути обґрунтована змістом дослідження. 

 
2.6. Висновки повинні містити узагальнений виклад основних проблем 

за темою випускної кваліфікаційної роботи, оцінку рівня досягнення мети та 
завдань, поставлених у вступній частині, міркування з приводу практичної 
цінності роботи в цілому та потенційної ефективності авторських 
рекомендацій, а також опис нових дослідницьких проблем, виявлених в 
процесі написання роботи.  

Висновки краще представляти не у вигляді суцільного тексту, а у 
вигляді послідовно пронумерованих абзаців, кількість яких повинна бути не 
меншою, ніж кількість поставлених у роботі задач. При цьому кожний абзац 
має містити окремий завершений логічно висновок чи рекомендацію. 
Висновки є завершальною й особливо важливою частиною випускної 
кваліфікаційної роботи, що має продемонструвати результати дослідження, 
ступінь реалізації поставленої мети й завдань. Загальні висновки з випускної 
кваліфікаційної роботи повинні чітко й конкретно відображати суть 
авторської позиції щодо вирішення поставленої проблеми. 

Викладаючи результати дослідження доцільно: 
– дотримуватися логічної послідовності, стислості й точності 

формулювань; 
– конкретизувати результати; 
– чітко й переконливо аргументувати свої висновки й обґрунтовувати 

рекомендації. 
Висновки випускної кваліфікаційної роботи не повинні перевищувати 

5-10% її загального обсягу. 
 
2.7. Список використаної літератури обов’язково має бути наведений 

наприкінці роботи, починаючи з нової сторінки. Порядкові номери описів 
першоджерел у списку літератури є номерами посилань на джерела в 
основному тексті роботи.  

Основна вимога до укладання списку літератури – однотипне 
оформлення й дотримання чинного державного стандарту ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання» (Наказ ВАК України від 26.01.2008 р. № 63). 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел 
наведено у додатку Ж. 

 
2.8. Додатки оформлюють, як продовження випускної кваліфікаційної 

роботи, розмішуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. В додатках 
розміщують матеріал, що є об’ємним, але необхідним доповненням наукової 
роботи. За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, 
необхідний для повноти сприйняття випускної кваліфікаційної роботи: 
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– ілюстраційний матеріал у вигляді графіків, діаграм; 
– таблиці допоміжних цифрових даних; 
– інструкції, методичні розробки; 
– тексти анкет, тестів; 
– таблиці, що займають більш ніж одну сторінку. 
У тексті роботи на всі додатки мають бути надані відповідні посилання. 
УВАГА! Додатки є необов'язковим компонентом випускної 

кваліфікаційної роботи і виділяються в разі потреби. Кількість додатків не 
обмежується, але надмірний їх обсяг також є небажаним. 

Приклад оформлення додатків див. у додатках А–Н. 
 
 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ  
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Важливим етапом виконання випускної кваліфікаційної роботи є її 

оформлення. Від того, наскільки відповідально поставиться автор до 
оформлення своєї роботи, багато в чому буде залежати її якість та підсумкова 
оцінка.  

 
3.1. Загальні вимоги 
1. Робота повинна бути віддрукована комп’ютерним способом на одній 

сторінці аркуша білого паперу формату А4 через полуторний міжрядковий 
інтервал (до 30 рядків на сторінці). 

2. Кегль (шрифт) Times New Roman, 14 pt; абзацний відступ повинен 
бути однаковим впродовж усього тексту роботи – 1,25 см. 

3. Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 40-60 сторінок; 
до основного обсягу не входять список використаних джерел, додатки, 
таблиці, що займають сторінку повністю, але усі сторінки нумеруються. 

4. Поля – відступи від краю сторінки: ліве – 30 мм, верхнє, нижнє – 
20 мм, праве – 10 мм. 

5. Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти 
підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж 
місці (або між рядками) виправленого зображення машинописним способом 
або від руки. Виправлення повинно бути чорного кольору. 

6. Прізвища, назви установ, організацій та інші власні назви у роботі 
наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви й 
наводити назви організацій у перекладі на мову роботи, додаючи (при 
першій згадці) оригінальну назву. 

7. Текст роботи поділяють на розділи та підрозділи (за потреби – на 
пункти та підпункти). Заголовки кожної структурної частини роботи 
(наприклад, ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ і т.д.) друкують з нової сторінки, 
жирним шрифтом великими літерами симетрично до тексту, не 
підкреслюючи. Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці 
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заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх 
розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом має бути два рядки. 

8. Заголовки підрозділів набирають з абзацу маленькими літерами (крім 
першої великої), жирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки в кінці. 

9. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, пункту в 
нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. 

10. Кожен розділ слід починати з нової сторінки. 
11. Такі структурні частини, як «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ» не нумерують. 

12. Розділи роботи нумеруються арабськими цифрами (1, 2, 3...) без 
крапки й знака № (наприклад: Розділ 1). 

13. Підрозділи нумерують арабськими цифрами в межах кожного 
розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу й підрозділу, 
розділених крапкою. Після номера підрозділу ставлять крапку, наприклад, 
«2.3.» (третій підрозділ другого розділу). 

14. Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами, дотримуючись 
наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у 
правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Титульний аркуш 
входить до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші 
номер сторінки не ставлять. 

 
3.2. Ілюстрації 
1. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту, 

що викладається. 
2. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, фотознімки) подають відразу ж 

після їх першого згадування (посилання) і нумерують залежно від розділу та 
їх порядку розташування у тексті. Ілюстрація повинна мати назву, яку 
розміщують під ілюстрацією. 

3. На всі ілюстрації, які є в тексті, повинні бути посилання з тексту, 
причому рисунки наводяться після цих посилань. При першому згадуванні 
пишеться «(рис. 2.3)», при другому – «(див. рис. 2.3)». 

4. Ілюстрація позначається словом «Рис.» і нумерують послідовно 
арабськими цифрами в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у 
додатку. Номер ілюстрації розміщується під нею і складається з номера 
розділу й порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад: 
«Рис. 1.2.» (другий рисунок першого розділу). Після номеру ілюстрації 
подають підпис, що її пояснює. 

5. Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їхнє чітке відображення 
(електрографічне копіювання тощо). Розмір малюнка повинен бути не менше 
1/4 аркуша формату А4. Ілюстрації треба подавати так, щоб їх зручно було 
розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. 

Приклади оформлення ілюстрацій представлено у додатку И. 
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3.3. Таблиці 
1. Цифровий матеріал слід оформляти у вигляді таблиць. 
2. Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на 

наступній сторінці, а за необхідністю - у додатку. На всі таблиці мають бути 
посилання в тексті роботи, наприклад «табл. 2.1». 

3.  Таблиці нумерують послідовно арабськими цифрами в межах 
розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Кожна таблиця повинна 
мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і розміщують 
симетрично над нею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. 

4. У правому верхньому куті таблиці над відповідним заголовком 
розміщують напис «Таблиця» із великої літери без підкреслення з 
зазначенням номера таблиці. Номер таблиці повинен складатися з номера 
розділу й порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад: 
«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).  

5. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший 
аркуш, при цьому назву вміщують над її першою частиною. При перенесенні 
частини таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть слово «Продовження» і 
вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». 

6. Заголовки граф таблиць починають з великої літери, а підзаголовки – 
з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.  

7. Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. 
При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків 
граф. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. 
У кінці заголовків та підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки та 
підзаголовки граф указують в однині. 

8. У таблиці обов’язково слід вказувати одиниці виміру. Якщо всі 
показники мають однакову розмірність, то вони виносяться в заголовок, 
інакше – надаються окремо в заголовках граф чи строк. Одиниці виміру 
вказуються в скороченому вигляді відповідно до діючих стандартів. 

9. Якщо рядки або графи таблиці виходять за її формат, то в першому 
випадку в кожній частині таблиці повторюється її заголовок, у другому – 
бічна частина. Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з 
одного слова, його можна замінити лапками; якщо з двох і більше слів, то при 
першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити 
лапки замість цифр, знаків, символів, що повторюються, не допускається. 
Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не наводять, то в ній 
ставлять прочерк (–). 

10. Цифри в графах таблиці потрібно розміщувати так, щоб числа були 
точно одне над другим. Числові значення величин в одній графі повинні 
мати однакову кількість десяткових знаків. 

Приклад оформлення таблиць представлено у додатку И. 
 
3.4. Формули  
1. Формули розташовують безпосередньо після тексту в якому вони 

згадуються, посередині сторінки. Формули повинні бути відокремлені від 
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тексту. Вище й нижче кожної формули треба залишати не менше одного 
вільного рядком. 

2. Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують арабськими 
цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу й 
порядкового номера формули в розділі, розділених крапкою. Номер указують 
з правої сторони аркуша на рівні формули в круглих дужках, наприклад: 
(2.1) (перша формула третього розділу). Якщо у роботі тільки одна формула, 
її не нумерують.  

3. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 
формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій же послідовності, 
в якій вони подані у формулі. Пояснення значення кожного символу й 
числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення 
починають з абзацу, словом «де» без двокрапки. 

4. Застосування машинописних й рукописних символів в одній формулі 
не допускається. Рекомендується застосування редактора формул Microsoft 
Equation. 

5. Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на 
знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку 
наступного рядка. Коли переносять формули на знакові операції множення, 
застосовують знак «х». 

Приклад оформлення формул: 
Розрахунок індексу Руф’є проводять за формулою: 
 

10
200)ЧСС2ЧСС1(ЧЧС4

IP 3 −++×
= ,    (3.1) 

 
де ІР – індекс Руф’є; ЧСС1 – частота серцевих скорочень за 15 сек. у стані 
спокою; ЧСС2 – частота серцевих скорочень за перші 15 сек. першої хвилини 
відновлення; ЧСС3 – частота серцевих скорочень за останні 15 сек. першої 
хвилини відновлення. 

Рівняння і формули треба виділяти с тексту окремими рядками. Якщо 
рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності 
(=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). 

 
3.5. Примітки 
1. Примітки розміщують у роботі за необхідності пояснення змісту 

тексту, таблиці або ілюстрації. 
2. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, 

ілюстрації, яких вони стосуються. 
3. Одну примітку не нумерують. 
4. Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не 

підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в 
тому ж рядку подають текст примітки. 

Приклад: 
Примітка. _____________________________________________________. 
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5. Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з 
крапкою. Після слова «Примітки» ставлять двокрапку і з нового рядка з 
абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки. 

Приклад: 
Примітки: 
1. ____________________________________________________________; 
2. ____________________________________________________________. 
 
3.6. Посилання 
Слід давати посилання на джерело при непрямому цитуванні – 

переказі, викладі думок інших авторів своїми словами; при огляді загальних 
тенденцій наукових досліджень; при зазначенні фактичних даних і 
результатів попередніх досліджень.  

1. Посилання в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6], де цифри 1 і 6 відповідають порядковому номеру праці 
або джерела у Списку використаної літератури. Якщо посилання на джерела 
підряд з 1 по 6 , тоді [1-6].  

2. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела 
через кому з маленької літери «с.»), наприклад: [1, с. 5]. Якщо посилання на 
кілька праць, вони розділяються крапкою з комою: [1, с. 5; 6, с. 25-33].  

3. Якщо використано відомості, матеріали чи твердження з монографій, 
оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в 
посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць 
тощо з джерела, на яке дано посилання.  

4. Для Інтернет-посилань обов’язково вказувати режим доступу до 
певного інформаційного ресурсу. Серед Інтернет-посилань найбільш доречні 
посилання на офіційні сайти організацій та установ. 

5. Посилання у тексті зазвичай робиться в кінці речення. 
6. При посиланнях на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, 

формули, додатки зазначають їх номери. При посиланні слід писати: «… у 
розділі 2…», «…дивись 1.2…», «…за 2.2…», «…відповідно до 1.2…», «…на рис. 
2.1…» або «…на рисунку 1.3…», «…у табл. 2.1…», (рис. 2.1, табл. 2.1), «…(див. 
2.4)…», «…за формулою (1.3)…», «…у додатку А…».  

7. Не робити посторінкові посилання.  
8. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як (Іванов А.П. 

Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 54).  
9. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені праці.  
10. Цитата (пряме посилання) береться в лапки і обов’язково має 

посилання на джерело із зазначеним номером сторінки.  
Цитати звичайно наводять:  
– для підтвердження власних аргументів;  
– як посилання на авторитетне джерело;  
– для критичного аналізу того чи іншого твердження.  
В інших випадках краще робити непряме цитування.  
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3.7. Список використаної літератури  
Список літератури – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої 

друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії, дисертації, 
випускної кваліфікаційної роботи, статті, який розміщується після висновків. 

1. Список включає цитовану, згадувану та вивчену автором літературу. 
Оптимальний обсяг вивченої літератури при написанні випускної 
кваліфікаційної роботи – 40±10 джерел. 

2. Зміст списку визначається автором роботи. Особлива увага 
приділяється відображенню літератури останніх 3-5 років, як показник 
інформованості автора про сучасний стан досліджуваної теми. 

3. Список відображає всі види документів незалежно від форми 
(способу) їх представлення та носія (друковані матеріали, географічні карти, 
електронні носії, інформація віддаленого доступу тощо). 

4. При складанні списку літератури можливі різні способи розстановки 
бібліографічних описів джерел: 

– алфавітна; 
– хронологічна; 
– систематична; 
– нумераційна (в порядку появи посилань у тексті роботи). 
4.1. Найчастіше використовується алфавітна розстановка, тобто в 

абетковому порядку прізвищ авторів або назви джерела, якщо автора не має 
чи їх більше трьох. 

4.2. При хронологічній розстановці всі джерела розташовуються за 
роками публікацій, а в межах одного року – за алфавітом авторів або назв. 
Хронологічний принцип дозволяє показати історію вивчення досліджуваного 
питання (теми). Іноді використовують зворотно-хронологічне розташування 
джерел, коли автор головну увагу приділяє сучасному становленню теми, що 
вивчається. 

4.3. При систематичній розстановці літератури бібліографічні описи 
групуються за галузями знань, окремими темами в їх логічному 
підпорядкуванні або за главами, розділами роботи, а в середині кожного 
розділу – за алфавітом чи в хронологічному порядку. 

4.4. Досить часто застосовується розстановка літератури в порядку 
першого згадування в тексті роботи (нумераційна). Але в такому списку 
важко проаналізувати охоплення теми, відповідність вказаних публікацій 
посиланням на них. Список, складений таким чином, не повний, тому що 
включає тільки згадану та цитовану літературу. 

5. Вказані в списку публікації подають в наступному порядку:  
– офіційні та керівні документи; 
– роботи вітчизняних й іноземних авторів, надрукованих російською та 

українською мовами в загальному алфавіті, зважаючи на транскрипцію 
написання; 

– твори вітчизняних та іноземних авторів іноземними мовами, спочатку 
латинський алфавіт, потім східні мови, якщо є; 

– інформація на електронних носіях та в мережі Internet. 
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6. Роботи одного автора розташовуються за алфавітом назв, а автори-
однофамільці – за алфавітом ініціалів.  

Скільки б робіт одного автора не було, обов’язково треба вказувати 
прізвище та ініціали, не замінюючи їх прочерками. 

7. Серед Інтернет-джерел допускається згадування та опрацювання 
тільки наукових видань, а не будь-яких Інтернет-ресурсів типу сторінок 
Вікіпедії, форумів тощо. 

8. В списку літератури використовується нумерація наскрізь. 
9. Усі джерела в списку літератури подаються мовою оригіналу.  
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел 

наведено у додатку Ж. 
 
3.8. Додатки 
Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б 
і т.д. Один додаток позначають як ДОДАТОК А. 

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, 
пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка. У такому 
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 у тексті додатків слід 
нумерувати в межах кожного додатка, 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). 

Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися 
незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і мають бути 
перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань. 

Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок у 
додатках аналогічні прийнятим у основній частині звіту. Перед номером 
цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять 
позначення додатка. 

. 
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4. МОВА ТА СТИЛЬ НАПИСАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ 

 
Для наукового тексту характерним є смислова завершеність, цілісність і 

зв’язність. Виклад звичайно ведеться від третьої особи – про «Я» забувають, а 
говорять «МИ». Використовують: 

1) послідовні роздуми: спочатку...; насамперед...; потім...; по-перше...; по-
друге...; отже...; таким чином…; 

2) заперечення: проте, тимчасом, але, тоді як, аж ніяк; 
3) причинно-наслідкові відношення: таким чином; тому; завдяки цьому; 

відповідно до цього; унаслідок цього; крім того; до того ж; 
4) перехід від однієї думки до іншої: звернемося до...; раніше ніж 

перейти до...; розглянемо…; зупинимося на...; перейдемо до...; треба 
зупинитися на…; варто розглянути…; 

5) результат, висновок: отже…; значить…; як висновок…; на закінчення 
зазначимо, що…; усе вище сказане дає змогу зробити висновок…; 
підсумовуючи…; слід сказати…; 

6) стійкі словосполучення: навести результати; як показав аналіз, на 
підставі отриманих даних, підсумовуючи вище сказане; звідси випливає, що; 

7) при посиланні на когось: за повідомленням…; на думку…; за 
даними…; варто погодитись з…; на нашу думку…. 

Мовні конструкції, які використовуються у наукових працях для виконання 
функції засобів зв’язку між реченнями представлені у додатку Н. 

 
 

5. ЯК УНИКНУТИ ПЛАГІАТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ РОБОТИ 
 

Плагіат – це цілеспрямований процес навмисного привласнення та 
оприлюднення результатів наукової чи творчої діяльності інших людей. 

Плагіат у студентському середовищі становить загрозу з цілої низки 
причин, зокрема він не сприяє розвитку креативного мислення й творчих 
здібностей студента, спотворює реальну картину знань, вмінь і навичок, 
ускладнює процес оцінювання результатів викладачем, призводить до 
виникнення недобросовісної конкуренції у студентському середовищі. Окрім 
того, це явище вкрай негативно сприймається світовою науковою спільнотою, 
а отже, його поширення створює перешкоди ефективної інтеграції у 
міжнародне освітнє й наукове середовище. 

В освітньо-науковій сфері плагіат найчастіше виражається в публікаціях 
під власним іменем чужого тексту або у запозиченні фрагментів чужого 
тексту без зазначення джерела запозичення. 

Серед студентів поширений плагіат декількох типів: 
1. Копіювання чужої наукової роботи чи декількох робіт та 

оприлюднення результату під своїм іменем. 
2. Створення суміші власного та запозиченого тексту без належного 

цитування джерел. 
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3. Рерайт (перефразування чужої праці без згадування оригінального 
автора). Цей тип плагіату, якщо він зроблений більш-менш досконало на 
сьогодні важко виявити технічними засобами пошуку плагіату (програмами 
антиплагіату). 

В українській практиці немає жорстких вимог щодо оцінювання робіт із 
різним рівнем унікальності. З практики роботи закордонних ВНЗ критерії 
рівня оригінальності тексту складають не менше 70%. Досягти такого рівня 
оригінальності студенту, який навіть сам пише роботу - важко. 

Будь-яка робота обов'язково містить матеріали з різних джерел, а цього 
цілком достатньо, щоб знизити її оригінальність. Тому перша перевірка 
випускної кваліфікаційної роботи на плагіат лягає на плечі студента. Не 
потрібно сподіватися на лояльність викладача і на удачу, краще не поспішати 
і виправити помилки самому. 

Безумовно, чужі думки обов'язково повинні бути в письмовій роботі, але 
вони повинні: 

- мати посилання на автора; 
- бути до місця; 
- бути правильно оформлені. 
Загальнодоступна електронна форма викладення матеріалів, 

досліджень та наукових праць не лише дає змогу багаторазово 
використовувати і розповсюджувати інформацію, а й полегшує процес 
виявлення плагіату. Існує багато програм для виявлення плагіату, але вони не 
є універсальними та легкодоступними, часто платними у використанні. На 
сьогоднішній день існує небагато програмних засобів, які допоможуть 
встановити відсоток унікальності тексту. Аналіз показав, що найкращими 
програмами є «Плагиата.НЕТ» та «eTXTАнтиплагіат». За допомого цих 
систем можна перевіряти наукові роботи і виявляти відсотки запозичень із 
чужих праць. Програми дозволяють боротися зі світовою тенденцією 
копіювання чужих робіт, і не поширювати явище крадіжки інтелектуальної 
власності. Використовуючи такі програмні засоби під час оцінювання 
студентських робіт, можна отримати обґрунтований висновок про 
самостійність роботи студентів. 

Окрім комп'ютерної перевірки робіт до заходів по запобіганню плагіату, 
які дозволяють максимально підвищити ступінь оригінальності студентських 
робіт, студенту необхідно: 

– планувати наукове дослідження; 
– ретельно підготуватись до дослідницької роботи, працюючи з 

інформаційними джерелами; 
– консультуватися з науковим керівником; 
– дотримуватись балансу між запозиченими і власними ідеями; 
– робити примітки; 
– в разі наведення власних ідей поряд з цитуванням іншого джерела, 

потрібно переконатися в чіткому їх розрізненні; 
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– бути обережними при перефразуванні. Навіть у разі заміни слів 
автора оригінального текст, при збереженні основної ідеї, посилання є 
необхідним; 

– обов'язково оцінювати надійність своїх джерел. 
Слід пам'ятати, що академічна нечесність деструктивно впливає на 

академічне життя університету, ставить під загрозу якість освіти та знецінює 
її. Відчуття відповідальності за свої дії сприяє вихованню академічної честі 
серед студентів. 

 
 

6. ПРАВИЛА ПЕРЕВІРКИ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Після завершення написання випускної кваліфікаційної роботи бажано 
здійснити перевірку (з відповідним виправленням) за таким алгоритмом: 

Недоліки при вичитуванні: граматичні та орфографічні помилки.  
Слід уникати: 
– вирівнювання тексту по лівому краю: основний текст має бути 

вирівняний по ширині; 
– пропусків («пробілів») перед комами та крапками у тексті, перед 

початком та після абзацу; 
– розрідженого або стисненого тексту (див. параметри у меню 

«Формат»/«Шрифт»/«Интервал» MS Word), які з’являються, як правило, 
після сканування текстів на сканері з розпізнаванням; 

– слова «Я»; 
– використання різних типів маркерів для маркірованих списків, 

причому допускається вживання лише таких маркерів: «■», «•», «○», «–», «-» 
(без лапок); 

– використання тире «—» чи «–» замість дефісу «-» і навпаки, причому, 
слід пам’ятати, що до та після «тире» слід ставити пробіл: дефіс «-» 
використовується лише у складних словах (наприклад, «емпірико-
теоретичний» тощо); середнє (коротке) тире «–» використовується у 
діапазонах значень (наприклад, 165–180 сторінок, XVI–XVIII століття, с. 50–52); 
довге тире «—» використовується для виділення складових частин речення 
(наприклад, «паблік рілейшнз — це особлива функція управління»), причому 
перед довгим тире обов’язково ставиться нерозривний пробіл, після — 
звичайний пробіл; 

– посилання на літературу варто оформляти у такий спосіб: писати  
[1, 2, 4], а не [1,2,4]; писати [1, 2], а не [1-2]; писати [1–3], а не [1, 2, 3]. 

Бажано дотримуватись коректного вживання україномовних слів та 
скорочень: 

– оцінка як результат, але оцінювання як процес – часто пишуть тільки 
«оцінка»; 

– розв’язання як процес, але розв’язок як результат – часто пишуть 
тільки «розв’язання» чи «рішення»; 

– «багаторазовий», а не «багатократний»; 
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– «правильний», а не «вірний»; 
– «оскільки», а не «так як»; 
– «за відсутності», а не «при відсутності»; 
– «обґрунтовано», а не «обгрунтовано»; 
– «є», а не «являється» (за окремими винятками); 
– «ВНЗ» (вищий навчальний заклад), а не «вуз» тощо. 
Недоліки в оформленні: 
– відсутність будь-якої складової у структурі роботи, що передбачено 

чинними вимогами до роботи певного освітньо-кваліфікаційного рівня; 
– обсяг роботи та літератури не відповідає вимогам; 
– рисунки, таблиці та формули не пронумеровані підряд у межах 

кожного розділу; 
– не на усі пронумеровані у роботі рисунки, таблиці та формули є 

посилання в тексті; 
– не на усі джерела у списку використаної літератури у роботі є 

посилання;  
– деякі джерела у списку використаної літератури оформлені 

неправильно; 
– нумерація Додатків та використані символи для їх номерів є 

некоректною; 
– відсутні посилання в усіх розділах роботи на авторські роботи, де це 

доцільно;  
– не на усі Додатки є посилання у тексті; 
– заголовки «відриваються» від тексту, що йде далі; 
– підписи до рисунків «відриваються» від самого рисунку та те саме 

відбувається із таблицями. Залишаються великі вільні місця в кінці сторінок. 
У крайньому випадку, варто змінити розмір якогось рисунку чи дописати ще 
якесь речення. 

Недоліки змісту як структурної складової роботи: 
– зміст роботи не розкриває тему повністю; 
– сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну 

проблемну ситуацію, стан об’єкта, тобто не стосуються теми (предмету, 
об’єкту) дослідження.  

Недоліки вступу: 
– висвітлення актуальності багатослівне, без зазначення сутності 

проблеми або наукового завдання; 
– мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована 

абстрактно і не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження; 
– в об’єкті не виділяється та його частина, яка є предметом 

дослідження; 
– об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу не 

співвідносяться між собою як загальне і часткове; 
– Має місце збіг формулювання проблеми, мети, задач роботи. 
Недоліки оглядово-теоретичного розділу роботи: 
– наявність фактичних помилок в огляді літератури; 
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– відсутність згадування важливих літературних джерел, що мають 
пряме відношення до розв’язання проблеми та опублікованих у доступній 
для студентів літературі, що вийшла з друку за останні 5 років; 

– використання великих фрагментів чужих текстів без вказівки на їх 
джерела, у тому числі випускних робіт студентів минулих років; 

– відсутність аналізу зарубіжних праць, присвячених проблематиці 
дослідження; 

– відсутність аналізу вітчизняних праць, присвячених проблематиці 
дослідження; 

– тема роботи не співвідноситься з метою дослідження; 
– теоретична і практична частини не узгоджуються між собою. 
Недоліки аналітичного та емпіричного розділів роботи: 
– робота побудована на основі чужої методики, модифікованої і 

скороченої автором без перевірки якості модифікації і скорочень; 
– автор використовує методики без посилань на джерело їх отримання 

або їх автора; 
– у роботі відсутній досконалий опис процедури проведення 

дослідження: за наведеним описом відтворення процедури є неможливим; 
– у роботі відсутня інтерпретація отриманих результатів висновки 

побудовані як констатація первинних даних; 
– отримані результати автор не співвідносить з результатами інших 

дослідників, роботи яких він обговорював у теоретичній частині. 
Недоліки висновків: 
– кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не 

відповідають визначеним завданням; 
– висновки неконкретні, мають описовий характер. 
Етичні аспекти роботи: 
– автор порушив етичні норми, невиправдано розкрив анонімність 

учасників дослідження; 
– автор використовує данні інших дослідників без посилання на їх 

праці, де ці результати опубліковані; 
– автор формулює практичні рекомендації, пропонуючи рішення, що 

виходять за межи його професійної компетентності і можуть мати 
непередбачувані наслідки для суспільства. 

Недоліки в організації роботи: 
– недотримання графіку виконання роботи; 
– несвоєчасність підготовки роботи до захисту; 
– несистематичність роботи з науковим керівником. 
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7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  
 
Захист роботи відбувається на відкритому засіданні ЕК, на якому 

можуть ставити запитання та обговорювати роботу усі присутні, за участю 
щонайменше половини складу ЕК і за обов'язкової присутності голови комісії. 

До захисту випускних кваліфікаційних робіт допускаються студенти, 
які виконали всі вимоги навчального плану. 

Списки студентів, допущених до захисту, подаються до ЕК. 
До ЕК перед початком захисту подаються такі документи: 
– зведена відомість про виконання студентами навчального плану й 

отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик; 
– рукопис дослідження з відповідними підписами; 
– відгук наукового керівника роботу;  
– рецензія на роботу. 
До ЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують 

наукову і практичну цінність виконаної роботи, друковані статті за темою 
роботи, документи, які свідчать про практичне застосування роботи тощо.  

Доповідь (до 10 хв.) студента має починатись із звертання: 
«Шановний пане голово! Шановні члени екзаменаційної комісії». 
Доповідач, відповідно до встановленого регламенту, розкриває сутність 

досліджуваної проблеми, обґрунтовує її актуальність, формулює основні 
результати. Доповідь повинна бути логічною, послідовною, добре 
структурованою. Завданням студента на захисті є не переказ змісту роботи, а 
висвітлення досліджених ним проблем. 

Хоча доповідь, зазвичай, готується у письмовій формі, виступати слід 
вільно, не зачитуючи текст. Під час захисту випускної кваліфікаційної роботи 
студент має виявити глибокі знання з вивчених розділів курсу, вміти 
розкрити зміст розглянутих у випускній кваліфікаційній роботі положень та 
викласти власні результати, отримані під час написання, не обмежуючись 
переказом положень, наведених у спеціальній літературі.  

У цілому, алгоритм виступу може бути такий: вступ, основна та 
підсумкова частини. 

Складники виступу: 
– чітке визначення проблеми; 
– обґрунтування її актуальності, розкриття ступеня її наукової 

розробки; 
– визначення мети і завдань дослідження, засобів її досягнення; 
– структура роботи; 
– короткий аналіз змісту розділів; 
– обґрунтування висновків, рекомендацій. 
Найважливішим є те, щоб мова студента була виразною, граматично 

правильною. Недопустимим є порушення норм літературної вимови, зокрема 
− використання неправильних наголосів у словах. 

Декілька порад, які допоможуть добре підготувати текст доповіді 
(виступу): 
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– підкресліть у кожному реченні ключові слова; 
– при друкуванні доповіді залишіть великі береги, щоб можна було 

записати власні міркування за потреби; 
– усі цифри (статистичні дані) у тексті запишіть словами; 
– повторюйте іменники, уникаючи займенників, використовуйте прості 

слова і прості розповідні речення; 
– не переобтяжуйте текст складнопідрядними реченнями; 
– уникайте неточностей у назвах, поверхового викладу змісту та 

результатів дослідження. 
Приємно вражає вільне володіння текстом і суттю проблеми. Тому 

радимо виступ не читати, а лише стежити за чітко продуманим написаним 
планом доповіді. 

Випускник зобов'язаний відповісти на запитання, які виникли у членів 
екзаменаційної комісії під час захисту, дати аргументовані роз'яснення щодо 
критичних зауважень рецензента (якщо вони є). Студенту треба виявляти 
скромність в оцінці власних наукових результатів і тактовність стосовно тих, 
хто ставить запитання. Перед тим, як відповідати на запитання, необхідно 
уважно його вислухати і за потреби записати. Бажано відповідати одразу, 
виявляючи при цьому витримку і коректність. 

Після завершення дискусії студент може попросити надати йому 
заключне слово, в якому висловить подяку членам комісії, науковому 
керівникові, викладачам випускаючої кафедри. 

Визначальні критерії оцінювання: 
– самостійність дослідження; 
– теоретичний рівень; 
– наявність елементів наукової новизни; 
– практична значимість рекомендацій; 
– уміння студента вести дискусію; 
– здатність аргументовано захищати свою концепцію; 
– висновки студента. 
Не виключена ситуація, коли робота виконана й оформлена на 

належному рівні, а виступ студента при захисті випускної кваліфікаційної 
роботи не підготовлений, його відповіді на запитання не продумані, 
поверхові або хибні. У такому разі, попри високу якість роботи, оцінка може 
бути значно знижена. Водночас, наявність зауважень і вказівок на недоліки 
роботи у відгуку наукового керівника ще не означають, що випускна 
кваліфікаційна робота одержить невисоку оцінку на захисті. Опанувавши 
тему дослідження, студент досить часто на захисті демонструє володіння 
темою дослідження, аргументовано доводить свою позицію з того чи іншого 
питання, посилаючись на чинне законодавство та практику його 
застосування. Це свідчить про те, що студент зумів усунути зазначені 
науковим керівником недоліки і може при захисті роботи одержати високу 
оцінку. 
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Екзаменаційна комісія на закритому засіданні обговорює результати 
захисту і більшістю голосів виносить рішення. Оцінюються випускні 
кваліфікаційні роботи за національною та європейською системами. Члени 
ЕК підписують протокол і залікові кредитні книжки студентів. 

Якщо студент отримав незадовільну оцінку з випускної кваліфікаційної 
роботи, за рішенням екзаменаційної комісії йому надасться право повторного 
захисту але тільки після виправлення недоліків. 

Після захисту випускні роботи на паперовому та електронному носіях 
передаються на випускову кафедру. 

Вищий навчальний заклад на підставі рішення екзаменаційної комісії 
присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на першому рівні 
вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти − «бакалавр» та видачу 
диплому за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини». 

 
 
8. ПОРАДИ ПСИХОЛОГА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ 

ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  
 
Якісно виконана випускна кваліфікаційна робота приносить автору 

моральне та естетичне задоволення. Однак процес її підготовки не завжди 
приємний, так як супроводжується значними емоційними та вольовими 
напруженнями. Стомленість нервової системи часто викликає апатію, 
невпевненість у власних силах та небажання продовжувати роботу. Студенту 
слід бути готовим до подібних реакцій організму і вміти їх долати. Перш за 
все, необхідно розуміти фізіологічну сутність процесів, що протікають в 
організмі в цей час. 

Випускна кваліфікаційна робота для переважної більшості студентів є 
новою формою розумової діяльності, яка потребує максимальної мобілізації 
творчих сил. Тільки в муках творчості можливий швидкий і якісний 
розумовий прогрес. Мозкова функція під час інтенсивної розумової 
діяльності адаптується до нового рівня активності хвилеподібно в 
наростаючій прогресії. Інтелектуальні здібності піднімаються на новий 
рівень, що загалом дозволяє підвищити продуктивність розумових операцій. 
Іншими словами, всяке долання труднощів у підготовці роботи іде на користь 
розумовому вдосконаленню. 

Найбільше труднощів чекають студента на початку роботи на етапі 
«втягування». Невпевненість і страх перед новизною та невизначеністю 
об’ємів розумового навантаження характерні для всіх новачків. Але вони 
поступово зникають у процесі планомірної систематичної роботи. Чим 
ближче до її завершення, тим цікавішою вона стає. Ця закономірність 
характерна для будь-якої творчої роботи. 

Кожний студент зазвичай старається виконати свою роботу найкращим 
чином і отримати найвищу оцінку. 
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Практика свідчить, що загальна оцінка за випускну кваліфікаційну 
роботу залежить не тільки від якості її оформлення, чіткої доповіді та 
правильних відповідей. В деякій мірі на оцінку також впливає вміння кожного 
студента «себе подати», тобто створити навколо позитивний емоційний фон 
та залишити після свого виступу хороше враження. Адже не секрет, що 
викладачі звертають однакову увагу як на знання, так і на поведінку студента, 
навіть на його зовнішність. В цьому сенсі можна говорити про два 
компоненти оцінки: об’єктивний та суб’єктивний. 

Мистецтво психологічного впливу на оточуючих, в тому числі і на 
викладачів, притаманне далеко не кожному. Це складна наука, для якої не 
існує загальновизнаних рецептів. Її складність полягає в тому, що до серця 
кожної людини підходить свій особливий ключ. Однак існують також базові 
загальні правила, які у поєднанні з методом "проб та помилок", ретельним 
спостереженням за реакціями людей на ту чи іншу ситуацію, постійною 
корекцією власної поведінки, дозволяють обійти помилки та досягти значних 
індивідуальних успіхів у цьому напрямі. 

Отже оволодіти мистецтвом психологічного впливу на оточуючих може 
будь-хто, хто достатньо вірить у свої здібності і наполегливо працює над 
собою. Для таких студентів надаємо декілька порад психолога: 

– для досягнення мети використовуй максимально психологічний 
чинник – завоюй симпатію або хоча би прихильність викладача; 

– грубих, нечуйних, невблаганних викладачів не існує, є студенти, які 
не знають як завойовується авторитет; 

– авторитет завойовується роками, а губиться за одну хвилину; 
– найбільш постійними складовими авторитету є охайний зовнішній 

вигляд, пунктуальність, чесність, правдивість, старанність, працьовитість, 
уважність, відповідальність, терпеливість, скромність, ввічливість, 
дисциплінованість, активність, відвертість, життєрадісність, впевненість, 
серйозність, послідовність вчинків, сміливість, повага до старших та колег по 
навчанню, тяга до знань; 

– викладачам завжди не подобається невихованість, грубість, лінь, 
зазнайство, неуважність, неповага до оточуючих, безвідповідальність, 
неохайність, пасивність, нечесність, нехлюйство, безцеремонність, 
жорстокість, підлість, плаксивість, непідготовленість, некомпетентність, 
гординя, лестощі, підлабузництво, нахабність; 

– за кращу оцінку потрібно боротися не під час іспиту, а задовго до 
нього, протягом всього часу вивчення дисципліни; 

– викладачі симпатизують студентам, які проявляють непідробний 
інтерес чи захоплення їх дисципліною; 

– викладачі поважають студентів, які своєчасно і якісно виконують 
навчальні завдання; 

– викладачам подобаються студенти, які консультуються з ними з усіх 
проблемних питань; 
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– викладачі переконані, що студенти, які постійно спізнюються на 
заняття або пропускають їх, проявляють неповагу як до предмету навчання, 
так і до них самих; 

– до викладачів похилого віку повинно проявлятися максимум уваги; їх 
вікові недоліки не повинні помічатися в жодному разі; 

– про викладачів не рекомендується говорити погано, навіть при їх 
відсутності, а також у колі найкращих друзів, так як все таємне з часом стає 
явним; 

– студенту не личить задавати викладачу питання типу, чому у іншого 
студента краща оцінка, в той час як інша робота нічим не відрізняється від 
його роботи; 

– проханням викладачів слід відмовляти тільки в надзвичайно 
екстремальних ситуаціях, коли його прохання об’єктивно не може бути 
виконане, або ж воно принижує чиюсь честь і гідність; в цьому разі слід 
вибачитися і обов’язково в коректній формі пояснити причину відмови; 

– доповідь на захисті слід починати словами «Шановний голова, шановні 
члени комісії та присутні!»; завершувати доповідь - словами «Дякую за увагу»; 
ніколи не використовувати слова «Я провів дослідження...», «Я визначив...»; 

– відповіді на питання необхідно починати словами «Дякую за 
запитання! Шановний ...!»; всі відповіді повинні починатися після невеликої 
паузи, яка дозволить сформулювати думку, бути максимально короткими і по 
суті питання; якщо питання стосується проблеми, яка не досліджувалася, 
відповідь повинна бути приблизно такою: «Шановний Іване Івановичу! Піднята 
Вами проблема безумовно заслуговує на увагу, однак її вивчення не входило у завдання 
наших досліджень. В наступних наших роботах ми безумовно повернемося до її 
вивчення»; 

– забороняється на захисті вступати в емоційну суперечку з будь-ким; 
відповідати потрібно тільки з дозволу керівника захисту; дискусія повинна 
бути коректною з максимальною шанобливістю до учасників дискусії. 
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9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Випускна кваліфікаційна робота, яка відповідає викладеним у 
методичних рекомендаціях вимогам, оцінюється за стобальною шкалою з 
урахуванням якості виконаної роботи, виступу студента і його відповідей на 
запитання членів комісії по захисту. Слід пам'ятати, що висока якість 
виконаної роботи не є гарантією її високої оцінки, оскільки оцінка може бути 
зниженою через некваліфікований захист.  

У процесі оцінювання випускної кваліфікаційної роботи враховується 
низка важливих критеріїв, які представлені в табл. 9.1. 

Таблиця 9.1  
Критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи 

Критерії Бали 
1. Змістовні 
аспекти 
роботи: 

Актуальність обраної теми дослідження; оцінка 
повноти розкриття теми у змісті 

60 балів 

Відповідність вступу та висновків вимогам, які 
викладено в методичних вказівках по написанню 
випускної кваліфікаційної роботи 
Відповідність логічної побудови роботи поставленим 
цілям і завданням 
Оцінка теоретичного рівня роботи 
Повнота розкриття основних питань теми 
Широта й адекватність методологічного апарату 
Характеристика експериментальної частини роботи 
Ілюстративність роботи: наявність таблиць, рисунків 
Наявність альтернативних підходів до вирішення 
визначених проблем 
Рівень обґрунтування запропонованих пропозицій 
Оцінка повноти та правильність складання переліку 
використаних літературних джерел 
Відповідність оформлення роботи вимогам 
стандартів та правил 
Ступінь самостійності проведення дослідження 
Виконання календарного плану написання роботи 

2. Якість 
захисту 
роботи: 

Оцінка доповіді студента при захисті роботи 40 балів 
Уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і 
результати дослідження 
Здатність аргументовано захищати свої думки, 
погляди, пропозиції 
Оцінка відповіді студента на додаткові запитання 
Володіння культурою презентації. 

Всього 100 
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Співвідношення 100-бальної шкали оцінювання написання та захисту 
роботи зі шкалою ECST та 5-бальною шкалою оцінки наведено в табл. 9.2. 

Таблиця 9.2  
Шкала оцінювання успішності студентів 

Оцінка за національною 
шкалою 

Оцінка за шкалою 
навчального закладу, балів 

Оцінка за шкалою 
ECTS 

5 – «відмінно» 90–100 A 

4 – «добре» 
82-89 B 

75-81 C 

3 – «задовільно» 
66-74 D 

60-65 E 

2 – «незадовільно» 0-59 F 
 
«90–100 балів (відмінно)» 
Робота може бути оцінена на «відмінно» в тому разі, якщо дослідження з 

обраної теми проведено на високому теоретико-прикладному рівні. В роботі 
розкрита сутність проблеми дослідження, чітко визначено та обґрунтовано її 
актуальність, мету і завдання дослідження, приведений огляд монографічної і 
періодичної літератури, представлені статистичні дані. Робота містить аналіз 
та обґрунтування рішень щодо вдосконалення методів вирішення проблеми, 
заявленої в рамках обраної теми. Зміст викладеного матеріалу повною мірою 
відповідає структурній побудові роботи, розкрито сутність кожного 
структурного компонента. Вдало використано ілюстрації, схеми, таблиці та 
рисунки. Чітко сформульовано висновки. Обсяг роботи достатній. Автор 
володіє відповідним стилем викладу наукового матеріалу. 

Захист: доповідь охоплює всі аспекти та напрями наукового 
дослідження, які наведено в роботі. Мова доповідача є чіткою, не містить 
елементів позанаукової лексики. Доповідь логічна і обґрунтована, 
проголошена вільно. Доповідачем надано чіткі та ґрунтовні відповіді на всі 
поставлені запитання. 

 
«82-89 балів (добре)» 
Робота: при написанні випускної кваліфікаційної роботи використана 

достатня кількість літературних джерел. Проте відсутня власна позиція щодо 
вирішення окремих проблем. Оформлення роботи в межах вимог. 

Захист: доповідь логічна і обґрунтована, проголошена вільно, відповіді 
на запитання членів комісії правильні. 

 
 «75-81 балів (добре)» 
Робота: тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки 

непринципового характеру. Є зауваження щодо необхідності додаткового 
дослідження окремих аспектів проблеми в разі, якщо в роботі все ж таки існує 
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логічно побудована структура викладеного матеріалу. Висновки 
сформульовано чітко. 

Захист: автор володіє відповідним стилем викладання наукового 
матеріалу, доповідь охоплює всі аспекти та напрями проведеного наукового 
дослідження, у промові існують поодинокі лексичні та стилістичні помилки. 
Відповіді на запитання членів комісії в основному правильні, однак не досить 
чіткі на окремі додаткові запитання. 

 
«66-74 балів (задовільно)» 
Робота: тема випускної кваліфікаційної роботи в основному розкрита, 

але мають місце недоліки змістовного характеру, є надлишок елементів 
описовості. Зміст викладеного матеріалу потребує додаткового опрацювання, 
але в роботі присутня логічна побудова та закінченість думки автора щодо 
вивчення проблем дослідження. Висновки відповідають викладеному 
матеріалу. Наявні лексичні, стилістичні, граматичні та пунктуаційні 
помилки, але їх загальна кількість не перебільшує 2-х на сторінку. 
Є зауваження щодо оформлення роботи. 

Захист: доповідь прочитана за текстом, не має системного характеру, 
викликає багато додаткових питань. Не всі відповіді на запитання членів 
комісії правильні або повні. Відповіді дещо відрізняються від думок, 
викладених у роботі.  

 
«60-65 балів (задовільно)» 
Робота: поверхнево висвітлює зміст теми, не містить обґрунтованих 

рекомендацій по вирішенню проблем дослідження. Нечітко сформульована 
мета роботи, розділи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний огляд 
сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає 
описовість. Оформлення роботи здійснене з істотними недоліками.  

Захист: доповідь не охоплює всього кола питань, які описані в роботі. На 
додаткові запитання доповідач не знаходить відповіді, хоча вони розкриті в 
роботі. Думки доповідача суттєво відрізняються від викладених у випускній 
кваліфікаційній роботі, що свідчить про несамостійність виконання роботи. 
Доповідач не володіє науковою термінологією, допускає в промові багато 
лексичних та стилістичних помилок. 

 
Робота оцінюється на «незадовільно» та повертається на 

доопрацювання, якщо автор не розкрив зміст теми, не залучив практичний 
матеріал до аналізу проблеми дослідження та допустив помилки при 
викладенні змісту питань та оформленні роботи. 
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Додаток А 
Зразок оформлення титульного аркушу випускної кваліфікаційної роботи  

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ННІ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації 
Кафедра фізичної реабілітації 

 
 

Робота допущена до захисту 
Завідувач кафедри 

______________________________  
(П.І.Б.)     

«_____» _______________ 20___ р. 
 

 
 
 

Випускна кваліфікаційна робота  
 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ 
ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ  

напрям підготовки 6.010203 – «Здоров'я людини» 
галузь знань – 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» 

 
 
 
Виконавець: 
студент групи ______ 
 
____________________  ___________ 
   (П.І.Б.)   (підпис) 
 
Керівник:  
_______________________________ 

(посада, наук. ступінь) 
____________________  ___________ 
   (П.І.Б.)   (підпис) 

 
 
 
 
 

Чернігів – 2017 
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Додаток Б 
Зразок завдання на випускну кваліфікаційну роботу 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ННІ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації 
Кафедра фізичної реабілітації 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри 

______________________________  
(П.І.Б.)     

«_____» _______________ 20___ р. 
 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

НА ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

____________________________________________________ 
(П.І.Б.) 

 
Тема роботи: 
_________________________________________________________________ 

 
Тему затверджено наказом ректора від 
«____» _____________ 20___ р. №___ 
 
 
 

1. Вхідні дані до роботи 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Перелік графічного матеріалу (у разі необхідності) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 



КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

39 

 
4. Календарний план 

 

№ Назва етапів роботи Термін 
виконання Виконавці 

1 Забезпечення студента методичними 
рекомендаціями по виконанню роботи 

  

2 Визначення напрямків дослідження   

3 Складання плану роботи та підготовка 
індивідуального завдання роботи 

  

4 Періодичне звітування про виконання 
роботи перед науковим керівником та 
завідувачем кафедри 

  

5 Збір статистичних даних, підготовка 
аналітичного матеріалу і представлення 
науковому керівнику 

  

6 Подання на кафедру закінченої роботи, 
включаючи електрону версію (з метою 
перевірки на плагіат) 

  

7 Підготовка наукових статей з теми, що 
досліджувалася (за бажанням) 

  

8 Підготовка відгуку наукового керівника   

9 Проведення попереднього захисту роботи   

10 Зовнішнє рецензування   

11 Прийняти рішення про допуск роботи до 
захисту 

  

12 Направлення робіт з рецензією до 
екзаменаційної комісії (ЕК) для захисту 

  

13 Захист роботи За графіком Комісія 

 
 
Завдання підготував:  
керівник        _____________________________ 
      (підпис)      (П.І.Б.) 

«____» _______________ 20___ р. 
 

Завдання одержав:  
студент         _____________________________ 
      (підпис)      (П.І.Б.) 

«____» _______________ 20___ р. 
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Додаток В 
Приклад оформлення змісту випускної кваліфікаційної роботи  

 
ЗМІСТ 

 
 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ........................................................................... 3 
ВСТУП ................................................................................................................................. 4 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ................. 7 

1.1. Поняття про ішемічні хворобу серця ....................................................... 7 
1.2. Функціональні зміни при ІХС .................................................................... 13 
1.3. Фізична реабілітація та основи її застосування при ішемічній 

хворобі серця ..................................................................................................................... 18 
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ .................................... 20 

2.1. Методи дослідження  .................................................................................... 23 
2.2. Організація дослідження .............................................................................. 25 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ 
ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ........................................................................................................ 28 

3.1. Індивідуальна програма фізичної реабілітації пацієнта зі 
стабільною ішемічною хворобою серця ..................................................................... 28 

3.2. Динаміка змін стану пацієнтів зі стабільною ішемічною 
хворобою серця під впливом засобів фізичної реабілітації .................................. 31 
ВИСНОВКИ ....................................................................................................................... 39 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (при необхідності)  ............................................... 41 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ............................................................... 42 
ДОДАТКИ .......................................................................................................................... 48 
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Додаток Г 
Приклад оформлення переліку умовних скорочень 

 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
 

ІХС – Ішемічна хвороба серця 
ЦНС  – Центральна нервова система 
ЧОЛ – Чернігівська обласна лікарня 
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Додаток Д 
Приклад оформлення вступу випускної кваліфікаційної роботи 

 
ВСТУП 

 
 
Актуальність. Серцево-судинні захворювання відповідальні приблизно 

за 20% смертей на Землі (приблизно 17 мільйонів). Це основна причина смерті 
в економічно розвинених країнах. 

Сучасний спосіб життя з його стрімким темпом, високим нервово-
психічним напруженням, пред'являє до серцево-судинної системи людини 
значні вимоги, викликає велике, нерідко надмірне навантаження.  

При тривалій дії на організм людини факторів ризику (надлишок 
холестерину, гіпокінезія, гіпертонічна хвороба, стрес і ін.) зазначені 
захворювання закінчуються інвалідизацією хворого, інфарктом міокарда (ІМ), 
а у ряді випадків – і його смертю (Д.М.Аронов, 2006; Е.А.Кваша, 2008; 
В.М.Коваленко, 2008; М.І.Лутай, 2012; W.B.Kannel et.al., 1995; P.A.Ades, 2001). 

Тому, незважаючи на істотні досягнення сучасної медицини, 
захворювання серцево-судинної системи протягом останніх десятиліть міцно 
займають перше місце в структурі причин смертності населення в Європі, в 
тому числі й в Україні. У європейських країнах питома вага смертності від 
захворювань системи кровообігу в 2012 р. склала близько 50%, у той час як в 
Україні - 63% (ВООЗ, 2010; В.М.Корнацький, 2010; Л.Г.Шахліна, 2012; S.Cook, 
2006; K.Kotseva et.al., 2009; P.Okin et.al., 2010). 

Незважаючи на заходи, що проводяться, за даними офіційної 
статистики, в Україні спостерігається поступове збільшення захворюваності і 
смертності від серцево-судинних захворювань. Цей показник вже в 2009 р. 
склав 65,2% і померло 460.609 людей (В.М.Корнацький, 2009; В.М.Коваленко, 
2010; В.М.Коваленко, М.І.Лутай, 2011; М.І.Лутай, 2012). У структурі причин 
смертності ішемічна хвороба серця (ІХС) і стенокардія займають провідне 
місце.  

Виходячи з вищевикладеного стає очевидною актуальність реабілітації 
хворих на ІХС і стенокардію в Україні (В.М.Коваленко, 2010; Ю.І.Андріяшек, 
2010; Л.Г.Шахліна, 2012; М.І.Лутай, 2012). 

В даний час реабілітацію хворих із захворюваннями ІХС і стенокардією 
в світі проводять за допомогою медикаментозного лікування і хірургічних 
втручань на судинах серця - стентерапії і аортокоронарного шунтування. 

Однак, на думку провідного кардіолога Росії акад. Е.І.Чазова, (2007), 
медикаментозне лікування не дає бажаного ефекту, так як медикаменти діють 
тільки на 1-2 ланки в ланцюзі патогенезу ішемічної хвороби серця. Тому в 
Росії на даний час для реабілітації хворих на ІХС зі стенокардією все частіше 
використовують засоби фізичної реабілітації - різні форми лікувальної 
фізкультури (Д.М.Аронов, 2007; 2009; 2012; І.М.Макарова, 2010; С.М.Носков та 
ін., 2010). 
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В Україні робіт з фізичної реабілітації хворих на ІХС і стенокардію 
небагато і відсутні програми реабілітації цих хворих (В.А.Бобров, 
І.К.Следзевська, 1995; І.І.Пархотик, 2005; О.Г.Юшковська, 2005; Д.М.Котко, 
2010). 

Використання для реабілітації хворих з ІХС і стенокардією засобів 
фізичної реабілітації обумовлено механізмами їх лікувальної дії, які сприяють 
поліпшенню загальної гемодинаміки та коронарного кровообігу у хворого 
(Л.Ф.Ніколаєва, 1993; Д.М.Аронов, 2009; 2012; М.І.Лутай, 2012). 

Враховуючи високі показники смертності населення України від 
захворювань серцево-судинної системи, розробка програм реабілітації хворих 
на ІХС зі стенокардією набуває особливої актуальності. 

Мета дослідження – науково-обґрунтувати і розробити програму 
фізичної реабілітації хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруги.  

Задачі дослідження: 
1. Вивчити клінічну картину ІХС. 
2. Визначити методи фізичної реабілітації осіб з ІХС зі стабільною 

стенокардією напруги. 
3. Розробити програму фізичної реабілітації хворих на ІХС зі 

стабільною стенокардією напруги та перевірити її ефективність. 
Об'єкт дослідження - процес фізичної реабілітації хворих на ІХС зі 

стабільною стенокардією напруги. 
Предмет дослідження - структура і зміст програми фізичної 

реабілітації та ефективність її впливу на функціональний стан міокарда та 
якість життя хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруги. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
використовувалися такі методи дослідження: аналіз спеціальної науково-
методичної літератури; клінічні методи дослідження (аналіз історій хвороби, 
збір анамнезу, огляд хворого, анкетування); інструментальні методи 
дослідження (велоергометрія; електрокардіографія; ехокардіографія); добове 
моні торування електрокардіограм по Холтеру; педагогічне спостереження; 
визначення факторів ризику та індексу маси тіла; психологічне дослідження 
хворих; методи математичної статистики. Дослідження проводилося за 
участю лікарів кабінету функціональної діагностики відділення 
атеросклерозу та ішемічної хвороби серця ЧОЛ, м. Чернігів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що (можливі 
варіанти): 

– розширено уявлення про те, що окрім відомих факторів ризику, 
таких як гіпертонічна хвороба, гіперхолестеринемія і ожиріння, дуже частим 
фактором ризику є стресові стани, які мають місце у 92,3% хворих на ІХС зі 
стабільною стенокардією напруги; 

– вперше на підставі результатів досліджень встановлено…; 
– доповнено найсучасніші дані із …; 
– систематизовано дані з вивчення …; 
– доведено, що за допомогою засобів фізичної реабілітації зменшується 

негативний вплив вище згаданих факторів ризику на стан хворих на ІХС зі 
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стабільною стенокардією напруги, що виражається в посиленні 
скорочувальної функції міокарда, підвищенні фізичного і поліпшенні психо-
емоційного стану хворих, як інтегральних показників, що свідчать про 
покращення якості життя хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруги. 

Практичне значення роботи обумовлено можливістю використання 
розробленої програми фізичної реабілітації хворих на ІХС зі стабільною 
стенокардією напруги в лікувально-профілактичних установах, а також в 
домашніх умовах для підвищення функціональних можливостей міокарда, 
відновлення фізичного і психологічного стану даного контингенту хворих, 
поліпшення якості їхнього життя. 

Результати досліджень впроваджені (за наявності) в профілактично-
лікувальну роботу …, що підтверджено відповідними актами впровадження. 

Апробація результатів дисертації (за наявності). Основні результати 
дослідження доповідалися на 2 Міжнародних конференціях: IІI міжнародній 
науково-практичній конференції пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна 
«Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» 
(Чернігів, 2010); Міжнародній конференції молодих вчених «Основні 
напрями розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації в 
Україні» (Київ, 2010). 

Публікації (за наявності). За матеріалами дослідження опубліковано дві 
наукові статті, одна з яких у фаховому виданні України. 

Структура та обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота 
складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку літератури, 
що містить 40 джерел, додатків. Робота викладена українською мовою на 45 
сторінках друкованого тексту, ілюстрована 4 таблицями та 4 рисунками.  
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Додаток Е 
Приклад оформлення другого розділу випускної кваліфікаційної роботи 

 
РОЗДІЛ 2 

 
 

МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
 
2.1. Методи дослідження 
Методи отримання первинної інформації включали: 
1. Вивчення літературних джерел. 
2. Експериментальні методи. 
3. Методи математичної статистики. 
 
2.1.1. Вивчення літературних джерел. Вивчення літературних джерел 

проводилося з метою виявлення фактичних передумов постановки проблеми, 
формування гіпотези, складання і пояснення отриманого первинного 
матеріалу. Особлива увага приділялася вивченню теоретико-методичних 
основ управління та контролю в спортивному тренуванні. 

 
2.1.2. Експериментальні методи. Педагогічний експеримент проводився у 

вигляді констатуючого з метою отримання первинної інформації про 
фізичний розвиток, фізичну підготовленість боксерів на етапах базової 
підготовки, 14-18 років. 

Експериментальні дослідження проводилися з використанням 
наступних методів: антропометрії; асиметрії тіла; динамометрії; рухових 
тестів; математичного аналізу. 

Антропометричні виміри включали визначення загальноприйнятими 
методиками довжини, маси тіла. 

Усі вимірювання проводилися відповідно вимог кожної методики [3]. 
Асиметричні виміри  
Існує величезна кількість тестів для визначення лівша чи правша 

людина. І деякі з цих тестів призначені не тільки для визначення провідної 
руки, але і для визначення ведучих ноги, ока, вуха.  

I. Тести для визначення ведучої руки: 
1. Тест, якою рукою пише досліджуваний. 
2. Тест переплетення пальців рук, де більший палець буде знизу, та рука 

і ведуча. 
3. «Поза Наполеона» - схрещування рук. У правші права кисть зверху на 

лівому передпліччі, а ліва кисть - під правим передпліччям, у лівші - зверху 
гроно лівої руки, а під лівим передпліччям - права. 

4. Тест на аплодування. При аплодуванні активніша і рухливіша 
провідна рука, що здійснює ударні рухи об долоню не провідної руки. Цей 
тест, по А. П. Чупрікову (1975), має велику інформаційну цінність. 
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5. Тест на заведення годинника якою рукою заводить годинник. 
6. Тест якою рукою сильніше і точніше кидає м'яч. 
7. Тест на піднімання предмета зі стола. 
ІІ. Методики визначення асиметрії ніг побудовано так, щоб виявилася 

їх нерівність по силі, швидкості, координації і точності рухів: 
1. Тест закидання ноги на ногу сидячи, яка буде з верху та і ведуча. 
2. Тест якою ногою виконує удар по м'ячу точніше і сильніше. 
3. Тест з якої ноги починає крок вперед і назад. 
4. Тест підстрибування на одній нозі, вставання на стільці на коліна, 

крок назад і крок вперед; нога, що зробила рух першої у всіх цих діях, 
вважається такою, що веде (Леутін В. П., Миколаєва Е. І., 1985).  

ІІІ. Методики визначення асиметрії очей: 
1. Тест «моргання одним оком». Випробовуваного просять моргнути 

одним оком. Закривається зазвичай не провідне око.  
2. Тест «розгляд в підзорну трубу» здійснюється зазвичай провідним оком.  
3. Проба Розенбаха. Досліджуваний тримає вертикально у витягнутій 

руці олівець і фіксує його поглядом на певній крапці, віддаленій на 3-4 м, 
обома очима. Поперемінно закриває одне а потім інше око. Ведучим 
вважається око, при закритті якого олівець зміщується в його сторону.  

ІV. Для вивчення асиметрій слуху можна користуватися простими, 
загальнодоступними прийомами і методиками, що вимагають використання 
спеціальних пристосувань: 

1. Тест прикладання телефонної трубки до вуха. Зазвичай прикладають 
до провідного вуха.  

2. Тест «шепіт». Експериментатор говорить випробовуваному пошепки. 
При рівності гостроти слуху випробовуваний підставляє до того, що говорить 
провідне вухо, тобто те вухо, почуте яким легше, швидше усвідомлюється.  

3. Тест «цокання годинника». Випробовуваному пропонується оцінити 
гучність цокання годинника тим і іншим вухом. Наголошується при цьому, 
до якого вуха він підносить годинник вперше і чи чує різними вухами 
гучність цокання однакової. Можна відзначити, яке вухо випробовуваний 
висуває вперед, прислухаючись до чого-небудь. 

V. Визначення асиметрії тіла: 
1. Тест обертання. В яку сторону легше обертатися на 360°. 
Рухові тести проводилися для визначення рівня фізичної підготов-

леності боксерів. У зв'язку з цим ми використовували такий комплекс тестів:  
– час подолання дистанції 60 м (с); 
– час подолання дистанції 100 м (с); 
– час подолання дистанції 1000 м (с); 
– час подолання дистанції 3000 м (с); 
– стрибок у довжину з місця (см); 
– підтягування з вису на поперечині; 
– віджимання в упорі лежачи; 
– віджимання в упорі на брусах. 
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2.1.2. Стабілографія. Електронна стабілографія є новим етапом 
дослідження й оцінки статодинамічної стійкості тіла людини, яка дозволяє: 

– досліджувати статодинамічну стійкість (СДС) тіла спортсмена та 
системи тіл, дати кількісну та якісну оцінку, доповнити знання про спортивну 
техніку вправ; 

– здійснювати контроль якості навчання вправ, які пов’язані зі 
складною руховою навичкою збереження рівноваги тіла; 

– визначати функціональний стан організму спортсмена за 
показниками СДС; 

– проводити прогнозування та професійний відбір спортсменів. 
Стабілографічні дослідження проводились з метою вивчення кількісних 

критеріїв статичної стійкості при виконанні наступних положень:  
1. Проба Ромберга ускладнена: зімкнута стійка на носках, руки вперед, 

пальці розведені, фіксувати 10 с з відкритими очима. Оцінюється ступінь 
сформованості рухової навички з підтримки рівноваги при зменшеній площі 
опори. 

2. Проба Ромберга: вертикальна поза тіла, руки вперед, пальці 
розведені, стопи розташовані на одній лінії «п'ята-носок», виконується 10 с із 
зоровим контролем. Проба дозволяє оцінити якість координації 
вертикального положення тіла при стоянні в складній позі; рівень 
сформованості навичок рухової сенсорної системи з управління стійкістю 
тіла; характеризує якість нервово-м'язової активності. 

3. Проба «Стійка боксера»: вертикальна поза тіла, рук біля тулуба, кисті 
у підборіддя, стопи нарізно вперед лівою (правою), виконується із зоровим 
контролем 30 с. Проба дозволяє оцінити якість координації вертикального 
положення тіла при стоянні в складній позі; рівень сформованості навичок 
рухової сенсорної системи з управління стійкістю тіла; характеризує якість 
нервово-м'язової активності. 

4. Проба Ромберга після перекидів вперед: виконується 10 перекидів 
вперед, після цього прийняти вертикальну позу тіла, руки вперед, пальці 
розведені, стопи розташовані на одній лінії «п'ята-носок», виконується 10 с із 
зоровим контролем. Проба дозволяє оцінити якість координації 
вертикального положення тіла після подразнення вестибулярної системи; 
рівень сформованості навичок рухової сенсорної системи з управління 
стійкістю тіла; характеризує якість нервово-м'язової активності. 

5. Проба «Стійка боксера» після перекидів вперед: виконується 
10 перекидів вперед, потім прийняти вертикальну позу тіла, руки біля тулуба, 
кисті у підборіддя, стопи нарізно вперед лівою (правою), виконується із 
зоровим контролем 30 с. Проба дозволяє оцінити якість координації 
вертикального положення тіла після подразнення вестибулярної системи при 
стоянні в складній позі; рівень сформованості навичок рухової сенсорної 
системи з управління стійкістю тіла; характеризує якість нервово-м'язової 
активності. 
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2.1.3. Методи математичної статистики. Статистична обробка 
первинного матеріалу базувалась на даних літературних джерел, які давали 
можливість використати адекватні методи математичної статистики 
відповідно меті та завданням дослідження [38, 39]. Обробка 
експериментального матеріалу проводилася сучасними статистичними 
методами на ЕОМ за допомогою табличного процесора Microsoft Exel. 

Для кількісних вимірів розраховувалися такі статистичні 
характеристики: 

– середнє арифметичне   х ; 
– середнє стандартне відхилення  Sх; 
– коефіцієнт варіації   V. 
Для аналізу взаємозв'язків між досліджуваними параметрами та 

процентного внеску кожного параметру в загальну дисперсію вибіркових 
даних використовувався кореляційний аналіз. 

Вірогідність відмінностей між показниками, які вивчаються, 
розраховувалась за допомогою критерію Крамера-Уелча [36]. 

 
2.2. Організація дослідження 

Дослідження проводилося на базі дитячо-юнацької спортивної школи 
«КОЛОС» м. Чернігова. У дослідженнях брала участь група боксерів у віці 14-
18 років. Всього обстежено 11 осіб кваліфікації КМС України. 

Дослідження проводилося в три етапи: 
На першому етапі для вирішення поставлених задач використовувались 

методи вивчення й узагальнення досвіду практичної роботи фахівців, методи 
теоретичного аналізу й узагальнення даних науково-методичної літератури, 
педагогічні спостереження. Це дозволило визначити актуальність проблеми. 

На другому етапі був проведений констатуючий педагогічний 
експеримент. Проводились антропометричні обстеження, тестування з метою 
визначення рівня фізичної підготовленості, асиметричні тести для 
визначення провідної руки, ноги, ока, вуха. Визначення рівня 
координаційних здібностей за показниками статодинамічної стійкості 
проводилось за допомогою стабілографічної платформи. 

Завданнями третього етапу було: обробка експериментального 
матеріалу методами математичної статистики, інтерпретація та аналіз 
результатів експерименту та оформлення змістовної частини випускної 
кваліфікаційної роботи.  
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Додаток Ж 
Приклади оформлення бібліографічного опису  

у списку використаної літератури 
 

Зверніть увагу на пропуски та тире: має бути проміжок в один 
друкований знак (пробіл) до і після приписного знаку: тире (–), скісна риска (/), дві 
скісні (//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – проміжки залишають 
тільки після них. Нерозривний пробіл ( ) між знаками виставляється за допомогою 
клавіш Ctrl+Shift+пробіл: між прізвищем та ініціалами; перед тире, крапкою з комою 
та двокрапкою; після скісної риски. 
 

Характе-
ристика 
джерела 

Приклад оформлення 

Книжки : 
Один 
автор 

1. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального 
здоровья детей и подростков в процессе физического 
воспитания / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 
1999. – 230 с.  
2. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в 
олимпийском спорте. Общая теория и ее практические 
приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 
2004. – 808 с. 
3. Rink J. E. Designing the physical education curriculum : 
promoting active lifestyles / J. E. Rink. – Boston : McGraw-Hill 
Higher Education, 2009. – 250 p.  
 

Два автора 1. Левенець В. М. Спортивна травматологія : навч. посібник для 
студентів вищ. навч. закладів / В. М. Левенець, Я. В. Лінько. – 
К. : Олімпійська література, 2008. – 216 с.  
2. Лапутин А. Н. Формирование массы и динамика 
гравитационных взаимодействий тела человека в онтогенезе 
/ А. Н. Лапутин, В. А. Кашуба. – К. : Знання, 1999. – 202 с.  
3. Whiting W. C. Biomechanics of musculoskeletal injury 
/ W. C. Whiting, R. F. Zernicke. – 2nd ed. – Champaign : Human 
Kinetics, 2008. – X, 350 p. 
 

Три автори 1. Жилкин А. И. Легкая атлетика : учебное пособие для студ. 
высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 033100 - 
Физическая культура / А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, 
Е. В. Сидорчук. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 464 с. – 
(Высшее профессиональное образование). 
2. Ferrand A. Routledge handbook of sports sponsorship 
/ A. Ferrand, L. Torrigiani, A. Camps-Povill. – London ; New York : 
Routledge, 2007. – 278 p.  
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Чотири і 
більше 
авторів 

1. Волейбол : Навчальна програма для дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 
олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю 
/ В. В. Туровський, М. О. Носко, О. В. Осадчий, С. В. Гаркуша, 
Л. В. Жула. – К : Республіканський науково-методичний кабінет 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 2009. – 
140 с. 
2. Нейропсихология индивидуальных различий : учеб. пособие 
/ Е. Д. Хомская, И. В. Ефимова, Е. В. Будыка, Е. В. Ениколопова. – 
М. : Российское педагогическое агентство, 1997. – 284 с. 
 

Без автора 
 
 
 
 
 
редактор 
 
 
 
 
 
 
укладач  
 
 
 
 
 
 
 
переклад з 
вказівкою 
перекла-
дача 
 
 
 
 
 
без вказів-
ки перекла-
дача 

1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті 
[проект]. – К. : Вид-во «Шкільний світ», 2001. – 16 с. 
2. International Olympic Academy. Special subject : Olympic 
games : athletes and spectators : 40th session for young participants 
(23 July - 8 August 2000). - [Athens], 2001. – 304 р. 
 
1. Основы математической статистики : учеб. пособие для ин-тов 
физ. культ. / ред. В. С. Иванов. – М. : Физкультура и спорт, 
1990. – 176 с. 
2. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса 
/ под ред. Дж. Дункана Мак-Дугалла, Говарда Г. Уэнгера, 
Говарда Дж. Грина. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 432 с. 
 
1. Єдина спортивна класифікація України на 2002-2006 рр. Ч. 3. 
Види спорту інвалідів / укл. М. В. Тищенко ; Державний 
комітет України з питань фізичної культури і спорту. – К. : 
Олімпійська літ., 2003. – 92 с. 
2. Physical activity and type 2 diabetes : therapeutic effects and 
mechanisms of action / ed. J. A. Hawley, J. R. Zierath. – 
Champaign : Human Kinetics, 2008. – 220 p.  
 
1. Эндокринная система, спорт и двигательная активность 
/ ред. У. Дж. Кремер, А. Д. Рогол ; пер. с англ. И. Андреев. – 
Киев : Олимпийская литература, 2008. – 600 с. 
2. Руководство для тренеров по предотвращению употребления 
допинга : сб. материалов для тренеров и спортсменов по 
волейболу / пер. с англ. В. В. Туровский, Н. А. Носко, 
С. В. Гаркуша, А. В. Осадчий. – Чернигов : ЧГПУ имени 
Т.Г.Шевченко, 2009. – 190 с. 
 
МакМенеми Д. Предоставление электронных услуг : 
руководство для публичных библиотек и центров обучения 
/ Д. МакМенеми, А. Поултер. – М. : Омега-Л, 2006. – 248 с. 
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Законо-
давчі та 
норма-
тивні 
документи 

1. Закон України про фізичну культуру і спорт (за станом на 19 
травня 2015 р.) / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське 
видавництво, 2015. – 450 с. 
2. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я 
нації» : указ Президента України від 01 вересня 1998 р. 
№ 963а/98. Режим доступу : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/963%D0%B0/98. 
3. Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в 
Україні : указ Президента України від 21 липня 2008 р. № 
640/2008 // Спорт. газета. – 2008. – № 57, 25-28 липня. – С. 3. 
 

Дисертації  1. Осадчий О. В. Вплив спеціальних засобів навантаження на 
стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп: 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 
/ Олександр Васильович Осадчий ; [наук. керівник 
М. О. Носко] ; Харківська дер. акад. фіз. культури. – Харків, 2006. – 
235 с. 
2. Носко М. О. Теоретичні та методичні основи формування 
рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та 
спортом : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / Микола Олексійович 
Носко ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2003. – 430 с. 
 

Авторефе-
рати 
дисертацій 

1. Осадчий О. В. Вплив спеціальних засобів навантаження на 
стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 
/ Олександр Васильович Осадчий ; [наук. керівник М. О. Носко] ; 
Харківська дер. акад. фіз. культури. – Харків, 2007. – 23 с. 
 

Частина 
документа 
Стаття із 
матеріалів 
конферен-
цій, 
конгресів 

1. Осадчий О. В. Біомеханічний контроль статодинамічної 
стійкості тіла волейболісток 13-14 та 15-16 років / О. В. Осадчий 
// Олімпійський спорт і спорт для всіх: ХІV міжнар. наук. 
конгрес, присвячений 80-річчю НУФВСУ : тези доповідей. – К. : 
Олімпійська література. – 2010. – С. 555.  
2. Осадчий А. В. Прогнозирование подготовленности боксеров 
на этапах многолетней подготовки / А. В. Осадчий, 
А. В. Заворотинский, Д. Ю. Митрофанов // Спортивная 
медицина. Здоровье и физическая культура. Сочи 2011 : 
материалы II-й Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции (Сочи, 16-18 июня 2011 г.) 
/ под. общ. ред. С. Е. Павлова. – Сочи, 2011. – С. 57-59. 
 

Стаття із 
збірника 

1. Гаркуша С. В. Применение информационных технологий в 
преподавании курса «биомеханика физического воспитания и 
спорта» / С. В. Гаркуша, О. В. Осадчий // Науковий часопис 
НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні 
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проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. 
наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2010. – Випуск 6. – С. 74-78. 
2. Осадчий О. В. Особливості біомеханічної структури рухових 
дій волейболістів 17-18 та 19-20 років в умовах застосування 
спеціального гіпергравітаційного навантаження 
/ О. В. Осадчий // Молода спортивна наука України : зб. 
наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. Випуск 
12. – Львів : НВФ «Українські технології», 2008. – Т 1. – С. 232-238. 
 

Стаття із 
журналу 

1. Шкребтий Ю. Основы построения микроциклов при 
многоразовых занятиях в течение дня / Ю. Шкребтий // Наука 
в Олимпийском спорте. – 2001. – № 1. – С. 33–42. 
2. Alen M. Androgenic-anabolic steroid effects on serum thyroid, 
pituitary and hormones in athletes / M. Alen, P. Rahkila, M. Reinila 
[et al.] // Am. J. Sports Med. – 1987. – V. 5, № 4. – Р. 357–361.  
 

Стаття із 
газети 

1. Владимирова А. Выбирая тренера, не дайте себя запутать! : 
[занятия фитнесом] / А. Владимирова, М. Алисова // Сов. 
спорт. – 2002. – 7 дек. – С. 16. 
2. Дубогай О. Д. Щоденник здоров’я [школяра] / О. Д. Дубогай 
// Валеологія. – 1999. - № 7, квітень. – С. 2–6; № 8, квітень. – С. 
13–14. 
 

Інтерв’ю  1. Бубка С. Копенгаген : олімпійські зустрічі : [інтерв'ю з 
президентом НОК України С. Бубкою про роботу 121 сесії МОК 
і 13 Олімпійського конгресу «Олімпійський рух і суспільство»] 
/ Сергій Бубка ; інтерв'ю вела Г. Нечаєва // Олімпійська 
арена. – 2009. – № 10. – С. 2–4. 
2. Платонов В. «Выпускник национального университета на 
должен маяться в поисках работы» : [интервью с ректором 
НУФВСУ В. Н. Платоновым] / В. Платонов ; провел 
В. Фельдман // Команда. – 1999. – 25 июня. – С. 12. 
 

Глава, 
розділ, 
параграф 
із книжки 

1. Теория и методика физического воспитания : учебник для 
спец. вузов физического воспитания и спорта : в 2 т. / ред. 
Т. Ю. Круцевич. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – Т. 2, 
гл. 2 : Физическое воспитание детей дошкольного возраста 
/ Є. С. Вильчковский, Т. Ю. Круцевич. – С. 21–76.  

або 
Физическое воспитание детей дошкольного возраста 
/ Є. С. Вильчковский, Т. Ю. Круцевич // Теория и методика 
физического воспитания : учебник для спец. вузов физического 
воспитания и спорта : в 2 т. / ред. Т. Ю. Круцевич. – Киев : 
Олимпийская литература, 2003. – Т. 2, гл. 2. - С. 21–76. 
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Багатотом-
ний 
документ 

1. Теорія і методика фізичного виховання : підручник для 
студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту : в 2 т. / ред. 
Т. Ю. Круцевич ; пер. з рос. Л. К. Кожевнікової. – К. : 
Олімпійська літ., 2008. – Т. 1 : Загальні основи теорії і методики 
фізичного виховання. - 392 с.; Т. 2 : Методика фізичного 
виховання різних груп населення. – 368 с. 
2. Большая олимпийская энциклопедия : в 2 т. Т. 1. А - Н / сост. 
В. Л. Штейнбах. – М. : Олимпия Пресс, 2006. – 784 с. : ил.  
 

Матеріали 
конферен-
цій, 
конгресів 

1. Збірник наукових праць : у 3 ч. Ч. 3 : Теорія і методика 
фізичної культури та спорту : (за результатами конкурсу 
студентських наукових робіт 2007 року) / Сумський ДПУ ім. 
А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – 116 с. 
2. Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура. 
Сочи 2011 : материалы II-й Всероссийской (с международным 
участием) научно-практической конференции (Сочи, 16-18 
июня 2011 г.) / под. общ. ред. С. Е. Павлова. – Сочи, 2011. – 254 с. 
 

Документи, 
що продов-
жуються 

1. Слобожанський науково-спортивний вісник : зб. наук. ст. 
/ ХДАФК. – Х., 2008. – Вип. 3. – 196 с.; Вип. 4. – 268 с. – Укр., рос. 
мовами. 
2. Физическое воспитание студентов творческих 
специальностей : сб. науч. тр. / ред. С. С. Ермаков; ХХПИ. – 
Харьков, 2008. – № 5. – 116 с.  
Валеологічна освіта та виховання : сучасні підходи, доступність 
і шляхи їх розвитку в Україні : зб. наук.-практ. статей / заг. ред. 
В. М. Оржеховської. – К. : Магістр, 1999. – № 5. – 120 с. 
 

Стандарти  1. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 
3582:2013. – Чинний від 2014-01-01. – К., 2014. – 15 с. – 
(Національний стандарт України). 
  

Препринти 1. Численные методы Монте-Карло и молекулярной динамики 
в изучении свойств жидкой воды / В. Я. Антонченко, 
В. В. Ильин, Н. Н. Маковский, В. Н. Семянковский. – Киев, 
1980. – 59 с. – (Препр. / АН УССР, Ин-т теоретич. Физики ; 
ИТФ-80-86р). 
2. Панасик М. І. Про точність визначення активності твердих 
радіоактивних відходів гамма-методами / М. І. Панасик, 
А. Д. Скорбун, Б. М. Плошной. – Чорнобиль, 2006. – 7 с. – 
(Препринт / НАН України, Ін-т пробл. Безпеки АЕС ; 06-1). 
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Депонова-
ні наукові 
праці 

1. Луцкив Н. М. Модели систем печатной машины с 
компенсаторами натяжения и длины / Н. М. Луцкив, 
И. А. Волощак. – Киев, 1985. – 10 с. – Деп. в ВИНИТИ 25.0685, № 
4507. 
2. Бесконтрольный пневматический контроль вязкости 
жидкостей / Н. М. Мордасов, П. М. Гребенникова, 
Н. М. Козодаева [и др.] ; Тамб. гос. техн. ун-т. – Тамбов, 2005. – 
Деп. в ВИНИТИ 31.10.05, № 1394-В2005. 
 

Патенти  1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МКП 7 Н 04 В 1/38, Н 04 
J13/00. Приемопередающее устройство / В. И. Чугаева, 
заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т 
связи. - № 200013/736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. 
№ 23 (II ч.). 
2. Pat. 4444035 USA, IC 3 В 21 В 31/08. Steel pipe rolling mill / S. 
Akita, M. Hatanaka, A. Uemura. – Publ. 24.04.84. 

або 
Пат. 4444035 США, МКИ 3 В 21 В 31/08. Steel pipe rolling mill / S. 
Akita, M. Hatanaka, A. Uemura. – Опубл. 24.04.84. 
 

Авторські 
свідоцтва 

1. А. с. 1221043 СССР, МКИ 3 В 63 27/14. Аппарельное 
устройство судна / О. И. Киселев. - № 3792386/27-11 ; заявл. 
12.07.84 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 12. – 2 с. 
 

Звіт про 
НДР 

1. Акустические исследования материалов, работающих в полях 
излучений : оптимизация параметров акустоэмиссионных 
систем : отчет о НИР : Тема № 81-1-18А / рук. работы 
В. М. Баранов ; исполн. : Т. В. Губина. – М. : МИФИ, 1982. – 22 с. 
2. Дослідження стійкості й розробка рекомендацій за 
параметрами бортів кар’єру Південного ГЗКа : звіт про НДР 
(заключ.) / Держ. мале підприємство з маркшейдер., екол. й 
гідротех. досліджень «МЕГГІ» ; керівник роботи 
Б. І. Воскобойников. – З. 12-3-А-97-91-3; Інв. № 810. – Кривий Ріг, 
1992. – 244 с. 
 

Бібліогра-
фічний 
покажчик 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації 
кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій 
раді Львівського державного інституту фізичної культури у 
2006 році : спец. 24.00.01, 24.00.02, 24.00.03 / О. С. Куц, 
О. С. Вацеба ; ЛДІФК. – Львів : Українські технології, 2007. – 76 с. 
2. Белавенцева Г. Н. Путь к здоровью : рек. указатель лит. 
/ Г. Н. Белавенцева ; Государственная библиотека СССР им. 
В. И. Ленина. – М. : Книга, 1972. – 30 с. 
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Електронні 
ресурси 
Локальні  

1. Хрипач Г. Н. Эффективный бодибилдинг / Г. Н. Хрипач. – 
Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 1 DVD с видеокурсом. – 
(Красивое тело).  
 

Віддале-
ного 
доступу 
 

1. Осипов А. Ю. Оценка состояния спортсменов на основе 
контроля ЭКГ / А. Ю. Осипов // Теория и практика 
физической культуры. – 2007. – № 7. – С. 46-48. – Режим доступа 
к журналу : http : //www.infosport.ru/press/tpfk. 
2. Басюк Н. А. Підготовка педагога до формування основ 
здорового способу життя молодших школярів [Електронний 
ресурс] / Н. А. Басюк // Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. – 2007. – № 35. – С. 70–72. – 
Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/2148/1/8.pdf 
 

 

http://eprints.zu.edu.ua/2148/1/8.pdf
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Додаток И 
Приклади оформлення ілюстрацій та таблиць 

 

 

2-3 рази на тиждень
31%

4-5 разів на тиждень
26%

Більше 5 разів
20%

Не займаюсь
23%

 
Рис. 3.1. Кількість занять на тиждень спортивно-оздоровчою діяльністю 

 

 
Рис. 3.2. Індивідуальна графічна модель показників спеціальної підготовленості 

(С-н С., МС): ◘ – модельні показники; □ – показники спортсмена; 
1 – довжина тіла, см;  
2 – маса тіла, кг; 
3 – штовхання ядра вперед 4 кг, м; 
4 – штовхання ядра назад 4 кг, м; 

5 – жим штанги від грудей лежачи, кг; 
6 – поштовх штанги, кг; 
7 – присідання з штангою на грудях, кг ;  
8 – штовхання ядра з місця 4 кг, м. 
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Рис. 3.3. Вікова динаміка факторної структури фізичної підготовленості 

волейболістів різних вікових груп: 
І – швидкісно-силовий; ІІ – вибухова сила; ІІІ – спритність;  

ІV – спеціальна витривалість. 
 
 
 
 

Таблиця 3.1 
Показники працездатності, здоров’я, фізичної підготовленості 

у студентів в залежності від виду та об’єму їх фізичної активності 
 

Вид 
фізичної активності n 

Показники (X ±Sx) 
СОП 
(бал) 

ЕОФЗ 
(ум.од) 

РФП 
(бал) 

Заняття спортом не менше 2-х 
разів на тиждень 31 5,77 ± 0,22 8,14 ± 0,59 36,2 ± 2,4 

Загальна фізична підготовка 1 
раз на тиждень 34 4,55 ± 0,51 5,80 ± 0,54 29,5 ± 1,6 

Вірогідність різниці (Р)  0,05 0,01 0,05 
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Таблиця 3.2 
Динаміка опорних реакцій тіла волейболістів різних вікових груп при 

виконанні блокування після періоду спеціального тренування 
 

№ 
з/п 

Вікові 
групи 

Позначення 
характерис-

тик 

Од. 
вимі-

рів 

До  
застосування 

навантаження 

Після 
застосування 

навантаження 
Р Приріст 

(%) 

1 Кадети 
(n=12) 

Fz max Н 1982,91 ± 177,12 2165,16 ± 282,08 < 0,01 + 9,19 
Fx max Н 270,87 ± 98,78 228,18 ± 64,71 < 0,05 - 15,76 
Fy max Н 180,41 ± 117,12 143,26 ± 75,02 < 0,05 - 20,60 
Fmax Н 2009,95 ± 177,82 2204,45 ± 233,93 < 0,01 + 9,68 

Fmax/P – 2,370 ± 0,093 2,604 ± 0,151 < 0,01 + 9,89 
GRAD Н·с-1 2788,47 ± 761,11 3257,52 ± 822,72 < 0,01 + 16,82 

I Н·с 295,32 ± 58,05 311,91 ± 49,81 < 0,01 + 5,62 
Tps с 0,186 ± 0,079 0,193 ± 0,055 > 0,05 + 3,28 

Tmax с 0,543 ± 0,065 0,522 ± 0,061 < 0,01 - 3,96 
To с 0,138 ± 0,042 0,136 ± 0,030 > 0,05 - 2,16 

Tmax+To с 0,682 ± 0,079 0,657 ± 0,067 < 0,01 - 3,60 
Th с 0,533 ± 0,094 0,525 ± 0,030 > 0,05 - 1,49 

Hmax м 0,516 ± 0,039 0,541 ± 0,036 < 0,01 + 4,68 
Tsum с 1,401 ± 0,109 1,375 ± 0,048 > 0,05 - 1,88 

2 Молодь 
(n=12) 

Fz max Н 2302,78 ± 272,42 2543,47 ± 314,55 < 0,01 + 10,45 
Fx max Н 314,77 ± 88,13 247,74 ± 60,31 < 0,01 - 21,30 
Fy max Н 171,57 ± 82,19 124,28 ± 37,86 < 0,01 - 27,56 
Fmax Н 2317,61 ± 269,25 2552,56 ± 314,92 < 0,01 + 10,14 

Fmax/P – 2,453 ± 0,231 2,703 ± 0,263 < 0,01 + 10,18 
GRAD Н·с-1 4097,63 ± 995,54 4391,00 ± 1012,83 < 0,01 + 7,16 

I Н·с 337,99 ± 65,16 354,83 ± 49,03 > 0,05 + 4,98 
Tps с 0,196 ± 0,060 0,193 ± 0,035 > 0,05 - 1,45 

Tmax с 0,452 ± 0,075 0,446 ± 0,068 > 0,05 - 1,19 
To с 0,199 ± 0,073 0,181 ± 0,036 > 0,05 - 9,07 

Tmax+To с 0,650 ± 0,073 0,627 ± 0,058 < 0,05 - 3,56 
Th с 0,547 ± 0,036 0,550 ± 0,017 > 0,05 + 0,67 

Hmax м 0,545 ± 0,025 0,572 ± 0,024 < 0,01 + 4,85 
Tsum с 1,392 ± 0,123 1,370 ± 0,071 > 0,05 - 1,60 
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Додаток К 
Приклад оформлення відгуку наукового керівника та рецензента на 

випускну кваліфікаційну роботу  
 

ВІДГУК (РЕЦЕНЗІЯ) 
на випускну кваліфікаційну роботу студента(ки) ІV курсу 

напряму підготовки 6.010203 «Здоров'я людини» 
___________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові студента) 
на тему: ______________________________________________ 

 
 

Охарактеризувати роботу за такими пунктами: 
Актуальність обраної теми. 
Структура роботи: відповідає вимогам, частково відповідає, не 

відповідає. 
Мета дослідження: досягнута повністю, частково, не досягнута. 
Завдання дослідження: виконані повністю, частково, не виконані. 
Характер новизни дослідження (за наявності): високий, середній, 

низький. 
Науково-теоретичний рівень роботи: високий, середній, низький. 
Правильність та обґрунтованість висновків. 
Практична цінність (за наявності). 
На підставі розгляду змісту випускної кваліфікаційної роботи вважаємо 

за необхідне зробити наступні зауваження: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
Загалом робота заслуговує ___________________ (позитивної, негативної) 

оцінки та __________ (може, не може) бути допущена до захисту. 
 
 
Науковий керівник (Рецензент)   підпис   П.І.Б. 
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Додаток Л.1 
Вимоги до оформлення тез наукових доповідей 

 
Тези доповіді – це науковий текст, в якому викладені основні 

результати дослідницької роботи. Тези не є коротким викладом доповіді, а 
являють собою самостійну наукову публікацію. Мета тез – допомогти 
учасникам конференції зрозуміти зміст вашого дослідження. 

Рекомендований обсяг тез доповідей разом з ілюстраціями та списком 
літератури – 2-4 сторінки. 

Структура тез доповідей повинна містити наступні дані: 
– прізвище автора(ів), назва організації та міста; 
– назва тез; 
– основний зміст тез; 
– список літератури. 
Назва тез повинна повністю відображати зміст, який представлено в 

доповіді, тому намагайтесь максимально конкретизувати назву, уникаючи 
загальних фраз. 

Основний зміст тез повинен мати такі розділи: актуальність, 
проблематика, мета, результати роботи та висновки. Актуальність відповідає 
на запитання «Чому саме цю тему необхідно досліджувати?», і виходячи з 
цього формулюється проблематика, яка відповідає на запитання «Що 
необхідно вивчити з того, що не було раніше вивчене?». В свою чергу, 
виходячи з проблематики, формулюється мета – бажаний кінцевий результат 
дослідження, до якого прагне автор, а не сам процес. Необхідно також 
перерахувати методи, використані автором. 

Результати роботи повинні займати не менше половини обсягу тез. Це 
найважливіша і головна частина тез, в якій описано особистий внесок автора у 
досліджувану тему. Результати повинні бути конкретними, вимірюваними і 
відповідати меті дослідження. 

Висновки, які завершують тези – це короткий аналіз результатів 
дослідження, який підводить підсумок роботи автора, а не просто повторення 
вищезгаданого. Висновки відповідають на запитання «Чи досягнута мета 
дослідження?» і не містять нових положень.  

Список літератури допоможе читачам орієнтуватися в джерелах, які 
використані автором. Включайте у список посилань лише найважливіші 
наукові статті, монографії, доповіді міжнародних конференцій, віддаючи 
перевагу закордонним джерелам англійською мовою. 

Вимоги до оформлення тез визначаються оргкомітетом конференції і 
доводяться до відома всіх учасників в інформаційному листі конференції. 
Рукописи оформлені з порушенням вимог можуть бути відхилені 
оргкомітетом. 

До публікації приймаються тільки оригінальні авторські тексти. 
Автори несуть відповідальність за зміст і оформлення матеріалів. 
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Додаток Л.2 
Рекомендації для написання тез 

 
Слід пам'ятати, що тези не повинні містити докладних доказів або 

описів процедур дослідження. Вони повинні давати чітке уявлення про 
проведене дослідження, але не можна писати про досягнення або роботу 
виконану не Вами. 

Якщо тези присвячені результатам дослідження, не витрачайте більше 
половини простору під виклад чужих думок. Не більше 1-2 абзаців.  

До публікації приймається, окрім експериментальних, також і опис 
емпіричних досліджень (але тоді по жанру тези наближаються до постановки 
проблеми). Іноді помилково дослідження, присвячені кореляційному аналізу 
ознак, вважаються експериментальними.  

Не слід повторювати чужі експерименти. Перш ніж публікувати 
результати досліджень, необхідно перевірити, чи не публікувалися вони 
раніше. Якщо Ви знайшли схожі дані, то згадайте їх у роботі і порівняйте з 
власними результатами. 

Однією з найчастіших помилок є відсутність вказівки на метод 
дослідження. Тобто, автор пише: «Рівень знань та вмінь учнів підвищився, 
чому сприяли…». Без згадки методу дослідження ці слова – несуттєві, бо ніхто 
не зможе повторити цих даних, та й зрозуміти їх також буде складно. Адже від 
того, яким методом користується людина, залежить суть отриманих нею 
результатів. 

 
Етапи написання тез 

Крок 1. Визначити тип та вибрати відповідну структуру тези. 
Крок 2. Визначити майбутній основний результат або висновок роботи. 
Крок 3. Сформулювати попередню назву тези. Слід при цьому 

враховувати: 
– обраний раніше тип тези; 
– основний результат роботи і її фактичний зміст, який буде описано в 

тезах; 
– назву конференції, в  якій передбачається участь. 
Останній пункт потрібний для того, щоб Ваші тези відповідали 

тематиці конференції. У разі невідповідності Вам відмовлять в участі. Тому 
використайте в назві ключові слова з теми конференції, узявши їх з назв, 
окремих секцій або тематики. Висвітліть те, що від Вас хочуть почути 
оргкомітет та інші учасники конференції. 

Крок 4. Скласти структуру тези відповідно до обов'язкових розділів тези. 
Продумайте, про що піде мова в кожному розділі. Кожну ідею опишіть 

кількома реченнями: одному розділу в тексті тез (точніше – кожній ідеї) 
відповідає один абзац. Якщо у Вас з’явилося декілька ідей, значить, цей розділ 
складатиметься з декількох абзаців.  
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Крок 5. Перевірити повноту розкриття теми. 
Уважно прочитайте написане і перевірте, чи достатньо цих розділів і 

абзаців для повного розкриття теми. Якщо недостатньо – допишіть. 
Ідеї кожного абзацу повинні бути побудовані змістовно та відображати 

основну ідею всієї роботи. У кінці тез мають бути висновки (останній розділ 
тез будь-якого типу), які Ви визначили на 2-му етапі даного алгоритму. За 
необхідністю змініть порядок проходження абзаців, уточніть формулювання. 
Можливо необхідно буде внести корективи в назву роботи. 

Крок 6. З’ясувати вимоги до оформлення тез та їх обсягу, уважно 
прочитати вимоги до оформлення тез, визначити обсяг у відповідному 
розмірі шрифту (ці вимоги зазначають організатори конференції). 

Крок 7. Зверніть увагу на формулювання власних думок. По черзі, 
починаючи з першого абзацу, висловлюйте свої думки, прагнучи укластися у 
відведений для них обсяг. Після написання першого абзацу переходьте до 
другого і так далі. 

Крок 8. Зверніть увагу на редагування переходів між абзацами. 
Прочитайте весь текст тез. Відредагуйте переходи між абзацами, сам зміст. 
Імовірно, що в автора у процесі написання з'явилися нові міркування та ідеї. 
За необхідності внесіть їх до плану, починаючи з 4-го пункту даного 
алгоритму, і повторно пройдіть кроки 4-8. За обсягом окремі абзаци можуть 
відхилятися від первинного плану. Важливо, щоб основний результат - 
висновки роботи, були добре аргументовані. 

Крок 9. Перевірте тези на загальний обсяг. За необхідності скоротіть 
другорядні деталі, змініть окремі фрази тощо. 

Крок 10. Бажано провести консультацію з науковцями чи колегами: 
покажіть тези своєму науковому керівнику, методисту, більш досвідченому 
колезі, щоб почути його думку про зміст, аргументацію, стиль роботи. Внесіть 
виправлення і доповнення. 
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Додаток М.1 
Вимоги до оформлення наукових статей 

 
Наукова стаття — вид наукової публікації, яка описує дослідження чи 

групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими 
авторами. Наукова стаття є одним з найбільш поширених способів публікації 
наукових результатів. 

Рекомендований обсяг статті разом з ілюстраціями та списком 
літератури – 6-12 сторінок. 

Структура статті має відповідати вимогам Вищої атестаційної комісії 
України (ВАК) до наукових статей та складатися з таких розділів:  

– постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями;  

– формулювання мети роботи (постановка завдань). Вказаний розділ 
вельми важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе 
пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і 
огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті 
ліквідувати «білі плями» у загальній проблемі (обсяг цієї частини статті 5-10 
рядків);  

– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, 
виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується 
дана стаття (звичайно ця частина статті становить близько 1/3 сторінки); 

– виклад основного матеріалу дослідження (від 5-6 сторінок тексту). 
Невеликий обсяг потребує виділення головного у матеріалах дослідження; 
іноді можна обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, 
короткою згадкою про метод вирішення задачі і викладом отриманих 
результатів; якщо на обсяг статті не має суворих обмежень, то доцільно 
описати методику дослідження повніше;  

– висновки;  
– перспективи подальших розвідок у даному напрямі; 
– література. 
Вимоги до оформлення статей визначаються оргкомітетом 

конференції і доводяться до відома всіх учасників в інформаційному листі 
конференції. При цьому обов’язковими структурними елементами наукових 
статей для фахових видань, збірників конференцій, наукових журналів є: 

– УДК; 
– назва статті; 
– прізвище автора(ів) (не більше чотирьох), назва організації та міста; 
– анотації до статті та ключові слова трьома мовами: українською, 

російською, англійською. 
Рукописи оформлені з порушенням вимог можуть бути відхилені 

оргкомітетом. 
До публікації приймаються тільки оригінальні авторські тексти. 
Автори несуть відповідальність за зміст і оформлення матеріалів. 
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Додаток М.2 
Рекомендації для написання наукових статей 

 
Перш ніж приступати до написання наукової статті, необхідно 

намітити план та етапи проведення основних заходів подальшої роботи над 
темою, тобто скласти програму наукової роботи над статтею. 

Виділяють такі основні етапи роботи над науковою статтею: 
1. обґрунтування теми, вибір об'єкта і визначення мети дослідження; 
2. підбір і аналіз наукової літератури з обраної теми, у тому числі з 

використанням Інтернет; 
3. розробка гіпотези наукової роботи; 
4. складання плану та структури наукової статті, розробка програми і 

методики дослідження; 
5. проведення дослідження і узагальнення його результатів, висновки; 
6. оформлення наукової статті; 
7. публікація наукової роботи. 
Задум наукової роботи формується на першому етапі дослідження.  
Після цього визначають назву наукової праці, яку потім можна 

коригувати. 
Перші п'ять із перелічених етапів наукового дослідження частково 

пересікаються, а їх виконання можуть збігатися в часі. 
При написанні наукової статті передусім потрібно мати чітке уявлення 

про рівень розробки досліджуваної теми в науці. Тому спочатку потрібно 
ознайомитись із основною літературою, що стосується обраної теми 
(монографії, статті, інформація Інтернет). Посилює достовірність одержаних 
результатів комбіноване використання джерел інформації різних типів, але 
дуже важливо, щоб ці джерела точно відповідали поставленим завданням і 
співвідносились із темою наукової роботи. 

На етапі формулювання задуму бажано скласти попередній план 
роботи. Інколи необхідно скласти план-проспект. 

Далі вибирають і опрацьовують зібрану інформацію за темою 
наукового дослідження. Готувати матеріал можна в будь-якій послідовності, 
окремими частинами, без ретельного стилістичного опрацювання. Головне – 
підготувати матеріали в повному обсязі для наступних етапів роботи над 
рукописом статті. 

На наступному етапі групують зібрану та опрацьовану інформацію – 
вибирають варіант її послідовного розміщення згідно з планом роботи. 
Паралельно з групуванням матеріалу визначають рубрикацію тексту 
відповідно до вимог щодо структури наукової статті. Результатом роботи на 
цьому етапі є логічне поєднання частин рукопису, створення його чорнового 
макету, який потребує подальшої обробки. 

Опрацювання рукопису полягає в уточненні його змісту, оформленні та 
літературній правці. Шліфування тексту рукопису починають з оцінювання 
його змісту і структури. Перевіряють і критично оцінюють кожний висновок, 
кожну формулу, таблицю, рисунок, кожне речення, окреме слово. Слід 
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перевірити, наскільки назва наукової статті відповідає її змісту, наскільки 
логічно і послідовно викладено матеріал. Доцільно ще раз перевірити 
аргументованість основних положень, наукову новизну, теоретичну і 
практичну значущість роботи, її висновки і рекомендації. Слід мати на увазі, 
що однаково недоречними є і надмірний лаконізм, і надмірна деталізація у 
викладі матеріалу. Допомагають сприйняттю змісту роботи таблиці, схеми, 
графіки. 

Наступний етап роботи над науковою статтею – перевірка правильності 
її оформлення. Це стосується рубрикації, посилань на літературні джерела, 
цитування, написання чисел, знаків, фізичних і математичних величин, 
формул, побудови таблиць, підготовки ілюстративного матеріалу, створення 
бібліографічного опису. До правил оформлення наукових статей ставляться 
специфічні вимоги, тому слід насамперед керуватися вимогами видавництв і 
редакцій. 

Заключний етап підготовки наукової статті – літературна правка. Ії 
складність залежить від мовностильової культури автора. Одночасно з 
літературною правкою він вирішує, як розмістити текст і які потрібно 
зробити в ньому виділення. 
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Додаток Н 
Мовні конструкції, які використовуються у наукових працях для 

виконання функції засобів зв’язку між реченнями 
 

Таблиця Н.1 
 

Мовна функція Лексичні засоби 
Причина та її 
наслідок, умова 
і наслідок 

(і) тому, тому що 
оскільки 
з чого; звідки виходить 
внаслідок 
у результаті 
на основі вищезазначеного, на підставі вказаного вище 
у зв’язку з цим 
залежно від 
згідно з цим 
у цьому випадку 
за таких умов 
у такому випадку 
(а) якщо (ж)…, то … 
що свідчить 

вказує 
говорить 
відповідає 
дає можливість 
дозволяє 
сприяє 
має значення і т.п. 

Часове 
співвідношення 
та порядок 
викладення 

спочатку, насамперед, передусім 
першим, 
наступним, 
попереднім 

кроком 

одночасно, у той же час 
поруч з цим, поряд з таким 
попередньо, вище, раніше 
ще раз, знову 
потім, нижче, після цього 
згодом, далі, пізніше 
по-перше, по-друге і т.п. 
зараз, нині, у цей (на цей) час, до цього часу 
у минулі роки, останнім часом, останнього часу 
на закінчення, зрештою, нарешті 
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Продовження таблиці Н.1 

 
Мовна функція Лексичні засоби 

Зіставлення та 
протиставлення 

але, втім, а проте, та, однак, зрештою 
як…, так і…; так само, як і … 
не тільки, але і (й) 
порівняно з; якщо…, то… 
на відміну, навпаки, на противагу 
аналогічно, таким чином, також 
з одного боку, з другого боку 
у той час, як; разом з тим, водночас 
також і, до того ж, при цьому, разом з тим 
окрім; більше того 
понад 
особливо 

Посилання на 
попередній або 
наступний 
вислів 

тим більше, що 
у тому разі, у випадку, тобто, а саме 
як було сказано 

показано 
доведено 
відзначено 
отримано 
знайдено 
встановлено 
згадано 

зважаючи на 
як підкреслювалось, вказувалось вище 
згідно з цим 
відповідно до цього 
відповідним чином 
у зв’язку з цим, відповідно до цього 
у зв’язку з вищевикладеним 
цей, що розглядається, вищевказаний і т.п. 
такий, подібний, аналогічний, відповідний, такого типу, 
такого виду, схожий на ... 
багато з них, один з них, деякі з них 
наступний, деякий, надалі, подальший, дальший, другий 
більшість, більша частина 
керуючись положенням 
дослідженням встановлено 
як наслідок 
таким чином, відтак, звідси 
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Продовження таблиці Н.1 

 
Мовна функція Лексичні засоби 

Посилання на 
попередній або 
наступний 
вислів 

у результаті, у кінцевому підсумку 
звідси, з цього витікає 

виходить 
стає зрозумілим 
очевидно 

це дозволяє зробити висновок 
дозволяє дійти висновку 
зводиться до такого 
свідчить 
переконує 

на закінчення, і нарешті, насамкінець 
Ілюстрація наприклад; так, як приклад; для прикладу 

прикладом може слугувати (бути) 
такий же (наприклад) 
у випадку, для випадку 
проте може свідчити; що очевидно, засвідчує 

Введення нової 
інформації 

розглянемо такі випадки… 
зупинимось детально на… 
основні переваги цього методу полягають у… 
деякі додаткові зауваження… 
декілька слів щодо перспектив дослідження… 
наведемо декілька прикладів 
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