
Алгоритм роботи слухача курсів підвищення кваліфікації над підсумковою 
випускною роботою

Інструкція Сутність діяльності

1. Обрати тему підсумкової випускної роботи 1.1. Ознайомитися з переліком тем 
підсумкових випускних робіт
1.2. Обрати тему і провідну кафедру, 
визначити сумісно з тьютором наукового 
керівника
1.3. Записати тему і наукового керівника в 
індивідуальний план
1.4. Узгодити з тьютором терміни завершення 
роботи і надсилання її тьютору, отримати 
від тьютора поштову адресу.
1.5. Отримати від тьютора Положення про 
підсумкову випускну роботу слухача курсів 
підвищення кваліфікації

2. Співпраця із науковим керівником 2.1. Отримати від тьютора контактні дані 
наукового керівника і режими контактування

2.2. Під час виконання роботи отримання 
консультацій від наукового керівника

3. Підготовка тексту випускної роботи 3.1. Розробити план змісту роботи відповідно 
до вимог (ВСТУП, ТЕОРЕТИЧНА 
ЧАСТИНА, ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА, 
ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ)
3.2. Сформулювати програму свого 
дослідження і викласти її у вступі при 
активному використанні консультацій 
наукового керівника
3.3. Провести огляд літературних джерел і 
визначити зміст та структуру теоретичної 
частини при активному використанні 
консультацій наукового керівника
3.4. Відповідно то теми випускної роботи 
обрати зміст та визначити структуру 
практичної частини при активному 
використанні консультацій наукового 
керівника
3.5. Відповідно до завдань дослідження 
сформулювати висновки. У разі необхідності 
— представити додатки
3.6. Сформулювати анотацію роботи

4. Оформлення роботи 4.1. Текст рукопису оформлюється у 
відповідності до вимог Положення про 
підсумкову випускну роботу слухача курсів 
підвищення кваліфікації
4.2. Ознайомитись із критеріями оцінювання 
підсумкових випускних робіт, провести 



самооцінку, у разі необхідності — 
скоригувати текст роботи

5. Відправлення роботи 5.1. Роздрукувати і скріпити текст роботи, 
поштою відправити його тьютору.

6. Доопрацювання роботи 6.1. У разі наявності зауважень рецензента 
внести зміни до тексту роботи відповідно до 
змісту зауважень

7. Підготовка до захисту 7.1. Підготувати доповідь, в якій описати 
програму дослідження, стисло —  зміст 
теоретичної та практичної частин, висновки, 
перспективи подальших досліджень.
7.2. При підготовці та захисті роботи 
рекомендується враховувати той факт, що 
оцінка, отримана при захисті підсумкової 
випускної роботи, вноситься до свідоцтва 
про підвищення кваліфікації.


