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Кваліфікаційна робота - це кваліфікаційне дослідження, що виконує 

здобувач освітнього ступеня при завершенні навчання за освітньо-професійною 

програмою. Призначена для об’єктивної оцінки ступеня сформованості 

компетентностей здобувача освітнього ступеня у галузі лісового господарства, 

яка передбачає самостійне розв’язання комплексної проблеми у галузі лісового 

господарства та супроводжується проведенням відповідного дослідження 

та/або застосування інноваційних підходів.  

 

Структура  

Години 

(індив.) 

Розділи Результат роботи Результати 

120 год Картка; Коротка назва роботи. Заповнення 

картки 

титульна 

сторінка;   

Кваліфікаційна робота виконується 

державною мовою у вигляді спеціально 

підготовленої праці на правах рукопису в 

твердій палітурці та в електронній формі. 

Заповнення 

титульної 

сторінки 

завдання до 

кваліфікаційної 

роботи; 

Відповідно бланку завдання. Отримання 

завдання 

анотація 

українською 

мовою; 

Анотація кваліфікаційної роботи 

подається державною мовою. В анотації 

мають бути стисло представлені основні 

результати дослідження та практична 

цінність роботи. 

Написання 

анотації 

зміст;  Зміст кваліфікаційної роботи повинен 

містити назви всіх структурних елементів 

із зазначенням нумерації та номери їх 

початкових сторінок. Назви структурних 

елементів у змісті і тексті роботи мають 

бути тотожними. 

Формування 

змісту 

перелік умовних 

позначень; 

Перелік умовних позначень, символів, 

одиниць вимірювання, скорочень 

подається за необхідності у вигляді 

Складання 

переліку 

умовних 



окремого списку. Додатково їх пояснення 

наводиться у тексті при першому 

згадуванні. Скорочення слів проводиться 

відповідно ДСТУ 3582:2013 «Інформація 

та документація. 

позначень 

вступ;  У вступі роботи послідовно 

висловлюються: - актуальність теми 

дослідження; - мета і завдання роботи; - 

предмет та об'єкт дослідження; - методи 

дослідження; - практичне значення 

отриманих результатів дослідження; - 

структура та обсяг роботи. 

Написання 

вступу 

основна частина; Основна частина роботи містить три 

розділи. Вимоги щодо змістового 

наповнення кожного розділу визначає 

випускова кафедра. У розділах 

кваліфікаційної роботи повинен бути 

викладений зміст власних досліджень 

автора та зроблені посилання на джерела. 

Проведення 

аналізу та 

наукових 

досліджень 

згідно обраної 

теми, 

формування і 

написання 

розділів роботи 

 висновки;   У висновках з роботи формулюються 

практичні рекомендації та пропозиції, що 

випливають з дослідження. Висновки 

повинні відповідати поставленим меті та 

завданням. Висновки мають бути 

короткими, 4 містити чіткі 

формулювання, органічно і логічно 

пов'язані з основним змістом роботи, з 

поставленими у вступі завданнями. 

Формування 

висновків про 

проведену 

роботу 

список 

використаних 

джерел; 

Список використаних джерел формується 

здобувачем освітнього ступеня за 

вибором одного із таких способів: - у 

порядку появи посилань у тексті; - в 

алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів або заголовків; - у 

хронологічному порядку. 

Складання 

списку 

використаних 

літературних 

джерел 

додатки. Розділ «Додатки» є самостійною 

частиною роботи. Його оформляють в 

кінці кваліфікаційної роботи, 

розташовуючи в порядку появи посилань 

в тексті роботи. Не допускається 

включення в додаток матеріалів, на які 

відсутні посилання в тексті. До додатків 

включають допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття 

кваліфікаційної роботи: - проміжні 

формули та розрахунки; - таблиці 

допоміжних статистичних даних; - 

ілюстрації допоміжного характеру; - інші 

матеріали 

Формування 

додатків, за 

потреби 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються 

із порушення термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку. 

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі матеріали роботи 

перевіряються на плагіат.  
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Шкала оцінювання 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Для екзамену, диференційованого 

заліку, курсового проекту (роботи) 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно Зараховано 

В 82-89 
4 

Дуже добре  

С 74-81 Добре 

D 64-73 
3 

Задовільно  

Е  60-63 Достатньо 

FX 35-59 2 
Незадовільно з можливістю 

перескладання 

Незараховано з 

можливістю 

перескладання 

F 0-34  

Незадовільно з обовʼязковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Незараховано з 

обовʼязковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 


