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Вступ 

 
Кваліфікаційна робота є обов'язковим елементом навчального процесу (6 кредитів), 

формою звітності про виконану роботу та підставою для присвоєння кваліфікації “бакалавр”. 

Кваліфікаційна робота – наукове опрацювання певної теми в процесі навчання за спеціальністю. 

Виконання роботи передбачає формулювання теми роботи, визначення об'єкта та предмета 

дослідження, опрацювання літератури, організацію та проведення емпіричного дослідження, 

аналіз отриманих результатів, самостійне формулювання висновків, оформлення результатів 

згідно з існуючими критеріями та вимогами, набуття навичок техніки й етики наукової роботи. 

Кваліфікаційну роботу виконують студенти 4-го курсу.  
Кваліфікаційна робота за змістом, структурою та формою має відповідати усім вимогам до 

наукових досліджень: фокусуватися на актуальній проблемі, відображати її теоретичну та 

прикладну значущість; містити аналіз дискусійних аспектів проблеми; формулювати гіпотези та 

задачі дослідження; містити обґрунтування методологічних засад дослідження; дотримуватися 

науковості теоретичного аналізу та інтерпретації результатів емпіричного дослідження; 

обґрунтовувати адекватні та оптимальні методи і методики дослідження, їх доцільність; 

застосувати адекватні статистичні методи з розумінням їх можливостей та обмежень; містити 

формулювання висновків щодо підсумкових результатів дослідження. Кваліфікаційна робота 

має відповідати принципам академічної доброчесності [2, 3, 6, 8, 9]. 
Кваліфікаційна робота повинна відповідати кваліфікаційним вимогам стосовно змісту й 

оформлення.  
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з написання, оформлення та 

підготовки до захисту кваліфікаційної роботи спрямовані дати відповіді на запитання, які 

найчастіше виникають у студентів у процесі виконання кваліфікаційної роботи, допомогти 

більш ефективно організувати власне дослідження, уникнути зайвих хвилювань і помилок, 

отримати задоволення від захоплюючого процесу наукового дослідження. 
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Розділ 1. ЯК НАПИСАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 
 

1.1. Загальні вимоги до кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота – студентське навчально-наукове дослідження, що полягає у 

самостійному вивченні обраної проблеми. Така робота повинна відповідати усім вимогам, що 

ставляться до наукових досліджень: чітке формулювання проблеми та досліджуваних питань, 

обґрунтування актуальності проблеми та стану її дослідження; поєднання теоретичних підходів 

із застосуванням методологічних знань; наявність наукових висновків, актуальних для 

подальших досліджень проблеми; цілісність, завершений характер. Кваліфікаційна робота 

передбачає наявність уміння опрацьовувати літературу, формулювати тему роботи, визначати 

об'єкт й предмет дослідження, організовувати та проводити емпіричне дослідження, 

опрацьовувати та аналізувати отримані результати, самостійно формулювати висновки. 
Оцінюючи кваліфікаційну роботу, враховують самостійність та обґрунтованість 

методологічних засад проведеного дослідження, адекватність вибору методів та методик 

психологічного дослідження, адекватність вибору досліджуваних та груп досліджуваних, 

адекватність вибору методів статистичного опрацювання результатів емпіричного дослідження, 

уміння інтерпретувати й аналізувати отримані в емпіричному дослідженні дані, уміння 

формулювати аргументовані висновки, уміння формулювання рекомендація на основі 

результатів проведеного дослідження. 
Кваліфікаційна робота має творчий характер і потенційно передбачає авторське бачення 

проблеми, можливостей її дослідження та вирішення. 
Кваліфікаційна робота повинна відповідати кваліфікаційним вимогам щодо змісту й 

оформлення.  
Обсяг роботи: 50-60 сторінок комп’ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу. 

Поля: праве - 10 мм, ліве ‒ 30 мм, верхнє та нижнє ‒ 25мм). Список літератури і додатки в обсяг 

роботи не враховуються. 
Робота обов’язково повинна містити власне емпіричне дослідження автора. 
Співвідношення теоретичної і практичної частини: 50% тексту повинна складати 

теоретична частина, 50% - опис емпіричного дослідження. 
Джерела: 30 - 35 позицій, серед них мінімум 3 ‒ іноземними мовами. 
Методики: мінімальна кількість – 4 (методики мають містити загалом не менше 20 шкал). 
Досліджувані: за умови групового дослідження мінімум 50-60 осіб, за умови 

індивідуального − мінімум 30-35осіб. За неможливості зібрати належний обсяг даних питання 

про зменшення групи досліджуваних вирішується на засіданні кафедри. 
Обов’язкове використання методів статистичної обробки емпіричних даних, які 

забезпечують належну статистичну перевірку висунутих гіпотез (порівняльний, кореляційний, 

факторний чи кластерний аналіз тощо). 
Захист кваліфікаційної роботи відбувається публічно на засіданні державної 

екзаменаційної комісії. Захист має супроводжувати мультимедійна презентація результатів 

роботи. 
На захист кваліфікаційної роботи студент має представити протоколи емпіричного 

дослідження (бланки опитувальників, заповнені досліджуваними, протоколи експериментів, 

спостережень тощо). У разі дистанційного опитування науковий керівник має мати можливість 

бачити, в якій формі відбувалося дослідження. 
Строки виконання кваліфікаційної роботи. Вибір теми і подача на кафедру заяви на 

ім’я завідувача кафедри про обрання теми дипломної роботи (науковий керівник подає тему 

завідувачу кафедри) – до 15 жовтня навчального року. 
Оформлення бланку завдань - до 1 листопада навчального року. 

Подача керівникові розгорнутого плану кваліфікаційної роботи ‒ до 15 листопада. 
Написання та захист курсової роботи (теоретична частина роботи) ‒ до 25 грудня. 
Написання Вступу до кваліфікаційної роботи та подання його науковому керівнику – до 25 

грудня.  
Збір і обробка емпіричних даних та обрахування статистики − до 1 квітня. 
Подача чорнового варіанту всієї роботи науковому керівнику − до 10 травня. 
Подача тексту роботи для перевірки на текстові збіги − до 15 травня. 
Попередній захист кваліфікаційної роботи відбудеться 25-30 травня. 
Подача кваліфікаційної роботи на кафедру з відгуком наукового керівника і 

рекомендацією до її захисту − до 1 червня 2022 р. 
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1.2. Методологічні основи кваліфікаційної роботи 
Оскільки бакалаврська (кваліфікаційна) робота є навчально-науковим дослідженням, вона  

має відповідати вимогам до наукової роботи: базуватися на певних принципах, застосовувати 

відповідні методи, техніку і технологію організації та проведення досліджень і дотримуватися 

усталених в науці засад оформлення та представлення результатів. 
Науковість полягає в застосуванні єдиного або комбінації декількох теоретико-

методологічних підходів, адекватності теорії, методів та статистичних процедур, ретельному 

аналізі фактів та врахуванні існуючих взаємозв'язків у процесі інтерпретації результатів і 

формулювання висновків. 
Дослідження в межах виконання кваліфікаційної роботи необхідно провести із дотримання 

принципу об’єктивності. Об'єктивність психологічного дослідження означає, що психіку 

вивчають у єдності внутрішніх та зовнішніх умов. До внутрішніх умов належать фізіологічні 

процеси, задатки, цінності тощо. Прикладами зовнішніх умов можуть бути спосіб життя, 

кількість та специфіка соціальних контактів, умови проживання. Принцип об'єктивності 

виявляється в тому, що людину вивчають у процесі її діяльності з урахуванням впливу типових і 

нетипових ситуацій на підставі всебічного аналізу усіх, навіть суперечливих, фактів. 

Об'єктивність може бути дотримана лише за умови відсутності впливу застосованих методів та 

позиції дослідника на результати обстеження. Підтвердженням об'єктивності є тотожність 

результатів під час повторного дослідження та застосування різними дослідниками різних 

методів [10]. 
У ході наукового дослідження важливо дотримуватись етичних норм. Етичність наукового 

дослідження полягає у дотриманні принципу “не нашкодь!”, урахуванні суспільних норм та 

морально-етичних поглядів досліджуваних, гарантії абсолютної та безумовної конфіденційності 

інформації, отриманої у процесі дослідження. Участь досліджуваних у дослідженні повинна 

бути добровільною [2]. 
Методи дослідження – це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного 

освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретної проблеми. Формуючись як 

теоретичний результат попереднього дослідження, метод виступає як вихідний пункт та умова 

майбутніх досліджень. Один і той самий метод можуть застосовувати прихильники різних 

теоретичних напрямків. Відповідно до визнаних двох рівнів наукового дослідження – 

емпіричного й теоретичного – виокремлюють дві групи методів дослідження: емпіричного та 

теоретичного дослідження. 
До емпіричних методів дослідження належать: 
- спостереження – систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта з певною визначеною 

метою; 

- порівняння – з'ясування відмінностей або подібності, відшукування загального для двох 

або кількох об'єктів; 

- вимірювання – визначення числового значення досліджуваної характеристики за 

допомогою одиниці вимірювань; 

- експеримент – активне цілеспрямоване вивчення об'єкта у визначених умовах 

(природних або ж створених штучно), які необхідні для виявлення певних властивостей; 

- опитування (бесіда, інтерв'ю, анкетування) – отримання інформації про різні аспекти та 

факти життя зі слів опитуваних; 

- біографічний метод – вивчення життєвого шляху людини, впливу окремих подій на 

психологічні особливості, а також індивідуальної значущості певних подій; 

- аналіз процесу та продуктів діяльності – вивчення результатів окремих видів та форм 

діяльності людини; 

- тести – стандартизовані методи психологічного дослідження з метою кількісної та 

якісної характеристики психологічних властивостей, психічних процесів і станів людини; 

- проективні методи. 

Методи опрацювання отриманих в емпіричному дослідженні даних: 
- якісний аналіз – визначення рівнів, відсоткових співвідношень отриманих емпіричних 

даних; 

- математико-статистичний аналіз – використання різноманітних видів статистичного 

аналізу кількісних даних (кореляційний, порівняльний, факторний, кластерний, дисперсійний, 

регресійний тощо), отриманих під час емпіричного дослідження. 

- Методи інтерпретації отриманих в емпіричному дослідженні даних: 

- генезисний метод – розкриття вертикальних зв'язків між фазами чи рівнями розвитку 

якостей, властивостей тощо; 
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- структурний метод – розкриває горизонтальні зв'язки між психічними явищами. 

- теорія будується на підставі результатів досліджень, упорядковує, систематизує 

отриману інформацію, формулює провідну загальну ідею щодо знань про певні явища. 

До методів, які застосовуються на теоретичному рівні дослідження, належать: 

- абстрагування – виділення (ототожнення або ізолювання) суттєвих рис, властивостей 

предмета з метою виділення певних аспектів; 

- аналіз та синтез – розчленування цілого на складові та вивчення предмета в цілісності, 

єдності й взаємозв'язку його частин; 

- індукція та дедукція – перехід від окремого до загального у процесі формулювання 

висновків про особливості досліджуваного предмета загалом та застосування загальних 

положень під час аналізу окремого; 

- моделювання – застосування систем, що замінюють об'єкт пізнання і є стосовно нього 

джерелом інформації; застосовування системи (моделі) є аналогами досліджуваних об'єктів з 

високим рівнем подібності та несуттєвими розбіжностями; 

- ідеалізація – конструювання неіснуючих об'єктів або моделей, які мають певні 

гіпотетичні властивості; 

- аксіоматичний підхід – прийняття деяких тверджень без доведень; 

- формалізація – вивчення об'єкта шляхом визначення його структури в символічній 

(знаковій) формі, що сприяє формуванню оптимальних моделей, однозначності й 

загальноприйнятності формулювань; 

- системний підхід спрямований на дослідження зв'язків окремих аспектів, сторін чи 

частин як єдиного цілого та їх взаємовпливів. 

У психології виокремлюють лонгітюдний спосіб дослідження, використовуючи який 

одних і тих самих досліджуваних вивчають на протязі певного часу (інколи роками), роблячи 

через певні проміжки повторні заміри. Це дозволяє вивчити певні психічні явища в їхньому 

розвитку та динаміці. Спосіб “зрізів” дозволяє вивчити стан, особливості, явища, властивості 

досліджуваних у певний момент їхнього розвитку. Але якщо зробити аналогічні заміри (“зрізи”) 

людей різного віку і порівняти їх між собою, можна отримати уявлення про розвиток 

вимірюваних показників з віком (або іншими параметрами) [10]. 
 

1.3. Академічна доброчесність як моральний і етичний кодекс  та базовий принцип у 

виконанні кваліфікаційної роботи 
Відповідно до Закону України “Про освіту” (від 5 вересня 2017 р., ст.. 42) академічна 

доброчесність (academic integrity) - це “сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень” [6]. 
Працюючи над кваліфікаційною роботою, необхідно дотримуватись правил академічної 

доброчесності. Нижче наведено Кодекс академічної доброчесності Університету, вивчення і 

дотримання якого допоможе глибше зрозуміти, які форми поведінки під час навчання у ЗВО 

свідчать про доброчесність, а яких необхідно уникати [8].  
Кодекс академічної доброчесності  

Львівського національного університету імені Івана Франка 
1. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана 

Франка є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої 

освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності та 

розроблений з метою підвищення рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог 

наукової етики та запобігання академічного плагіату у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка (далі - Університет). 
2. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу та наукової діяльності під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Порушенням академічної 

доброчесності вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 
3. Дотримання академічної доброчесності науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками Університету передбачає: 
- дотримання високих професійних та етичних стандартів у всіх сферах діяльності 

Університету - освітній, науковій, науково-технічній, мистецькій та інноваційній; 
- виконання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
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- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну науково-педагогічну діяльність; 
- формування особистості із врахування головних принципів патріотичного, правового, 

екологічного виховання; 
- утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної 

активності, громадської позиції та відповідальності, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти; 
- об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти. 
4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Університеті 

передбачає: 
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання; 
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
 

1.4. Етапи процесу виконання кваліфікаційної роботи 
Внутрішня логіка процесу виконання роботи може бути окреслена як послідовність 

міркувань: бажання проаналізувати та дослідити певну проблему чи якесь явище; інтуїтивне 

формулювання припущень щодо сутності проблеми чи явища; аналіз літератури, тобто наявних 

досліджень цієї проблеми; формулювання гіпотез дослідження; формулювання задач 

дослідження, які дадуть змогу перевірити гіпотези; побудова теоретичної моделі; визначення 

емпіричних методів збору даних для перевірки гіпотез; проведення емпіричного дослідження; 

статистичний аналіз та психологічна інтерпретація одержаних результатів; формулювання 

висновків 
Логічна схема наукового дослідження наочно відображає його послідовність: 
- мотивація; 

- відшукання та формулювання проблеми; 

- пошук теоретичної основи розв'язання проблеми; 

- формулювання гіпотез; 

- перевірка гіпотез; 

- розв'язання проблеми (створення теорії). 

Відповідно виконання кваліфікаційної роботи можна поділити на такі етапи: 
- обрання та формулювання теми; 

- пошук літератури за темою, її аналіз, підготовка бібліографії; 

- укладання особистого календарного плану роботи; 

- визначення вихідних параметрів роботи: 

а) обґрунтування актуальності обраної теми; 
б) формулювання гіпотез, постановка мети і конкретних завдань дослідження; 
в) визначення об'єкта й предмета дослідження; 
г) вибір методів (методик) дослідження та групи досліджуваних.  

- написання теоретичної частини: аналіз наявних досліджень проблеми на основі 

наукових публікацій, вироблення власної теоретичної моделі розв’язання поставленої проблеми; 

- проведення емпіричних досліджень. Опис процесу дослідження; 

- статистичне опрацювання результатів емпричних досліджень; 

- аналіз отриманих результатів дослідження; 

- формулювання висновків та інтерпретація одержаних результатів; 

- підготовка тексту, технічне оформлення та подання роботи науковому керівникові; 

доопрацювання тексту з урахуванням зауважень керівника; подання остаточного варіанта 

роботи на кафедру; 

- підготовка до захисту 

- захист. 

Консультації наукового керівника потрібні студенту на всіх етапах роботи над 

кваліфікаційним дослідженням: керівник видає студенту завдання, допомагає у визначенні теми 

роботи, консультує щодо оптимізації понятійного та категоріального апарату, затверджує 

комплекс методик для емпіричного дослідження та комплекс засобів математичної статистики 

для опрацювання емпіричних даних,  перевіряє виконання роботи загалом. 
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1.4.1. Обрання теми кваліфікаційної роботи відбувається за принципами академічної 

свободи та вільної траекторії розвитку студента: студенти обирають напрям дослідження та 

наукового керівника, наукові інтереси якого лежать в обраному студентом керунку. Студенти 

пропонують тематику або проблему дослідження, обґрунтувавши її доцільність, обговорюють та 

узгоджують з науковим керівником формулювання теми роботи. Тема роботи має бути обрана та 

узгоджена з науковим керівником до 1 жовтня. Запропоновані теми бакалаврських робіт 

заслуховуються, обговорюються, за потреби, редагуються та затверджуються на засіданні 

кафедри психології та на засіданні Вченої ради філософського факультету. 

Обрання теми роботи є першим і надзвичайно важливим кроком, оскільки на тривалий час 

(як мінімум на час виконання кваліфікаційної роботи) визначає спрямованість думок та інтересів 

студента.  
Обираючи тему, слід враховувати її актуальність та новизну, можливість проведення 

запланованих досліджень у конкретних реальних умовах за час, відведений на виконання 

роботи. Обрання теми визначається насамперед тим, чи може автор організувати дослідження: 

проаналізувати літературу з обраної проблеми, підібрати валідні та надійні методики, знайти 

потрібну кількість досліджуваних і мотивувати їх взяти участь у дослідженні. Необхідно 

ретельно проаналізувати, що потрібно для дослідження за обраною темою, та чи реально 

виконати роботу в запланований термін. Непродуманість часових можливостей та можливостей 

пошуку досліджуваних часто є перешкодою для своєчасного виконання кваліфікаційної роботи.  
Формулювання теми відображає предмет роботи і відіграє важливу роль під час вибору 

теорії та методу, тож повинно бути конкретним. Назва має бути інформативною, лаконічною, 

відображати суть досліджуваної проблеми, вказувати на мету та завершеність досліджень. Не 

бажано формулювати назву “Деякі питання…”, “Дослідження деяких аспектів….”, “До 

питання….”: надмір узагальнені формулювання ніскільки не відображають суті проблеми. 

Зразок заяви про затвердження теми кваліфікаційної роботи наведено у додатку А. 
 

1.4.2. Пошук літератури за темою є досить копіткою справою, оскільки визначає ступінь 

інформованості в досліджуваній галузі. Зазвичай, обрання теми дослідження відбувається тоді, 

коли студент уже має певні знання у певній галузі дослідження. Пошук повинен охоплювати як 

літературу попередніх років, так і публікації періодичних видань останніх років. Найбільшої 

уваги варто приділити пошуку досліджень за обраною проблемою останніх 5-10 років. Слід 

уникати використання в роботі підручників та навчальних посібників. Пошук у мережі Інтернет 

дає змогу отримати найновішу інформацію про стан вивченості проблеми та про головні останні 

напрямки сучасних досліджень. Під час пошуку й аналізу літературних джерел слід заздалегідь 

потурбуватися про підготовку бібліографії та про коректність посилань у процесі написання 

роботи. Тому, роблячи виписки, слід зазначати дані про літературні джерела. Доцільно із самого 

початку готувати список використаних джерел згідно з вимогами до його оформлення на 

окремих аркушах паперу або файлах, записуючи прізвище автора, назву книги, рік видання та 

сторінку: це полегшує процес написання й оформлення роботи і гарантує коректність посилань  

[9]. 
Для пошуку літературних джерел варто користуватись такими інструментами 

пошуку наукової інформації: 
Google Scholar або Google Академія – пошукова система, яка індексує наукові тексти 

(https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk). 
Scopus — бібліографічна і реферативна база даних, інструмент, який дає можливість 

здійснювати пошук і відстежувати цитованість наукових статей 

(https://www.scopus.com/home.uri).  
Web of Scienece – платформа, на якій розміщено бази наукової літератури (переважно 

періодики), центром якої є наукометрична база даних Web of Science Core Collection WoS(CC) 

(https://login.webofknowledge.com). Зареєструватися в базі можна з комп’ютера Університету або 

в Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка (Львів, вул. Драгоманова, 5).  
ResearchGate – соціальна мережа науковців, яка містить повні тексти публікацій 

(https://www.researchgate.net). 
 

1.4.3. Укладання власного календарного плану роботи сприяє своєчасності і якості її 

виконання, дає змогу уникнути ситуації ¨браку останньої ночі” перед поданням роботи, а отже, і 

зайвих переживань. Доцільно скласти план роботи із зазначеними термінами виконання 

головних етапів згідно загально визначених строків виконання кваліфікаційної роботи, 

https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
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наведених у 1.1. Календарний план заповнюють на бланку Завдань до кваліфікаційної роботи 

(див. додаток Б). 
 

1.4.4. На титульному аркуші зазначають (див. додаток В): 
- назву навчального закладу; 

- тему кваліфікаційної роботи; 

- прізвище, ім'я, по-батькові автора; 

- посади, науковий ступінь, вчене звання, прізвища, ініціали наукового керівника та 

рецензента; 

- місто і рік.  

 

1.4.5. Анотація В анотації (обсяг до пів сторінки) лаконічно викладають мету та головний 

зміст роботи, узагальнені результати досліджень та їхню практичну спрямованість, що дає змогу 

оцінити оригінальність та вагомість проведеного дослідження. 
Після анотації наводять ключові слова (слово або стійке словосполучення, яке має 

смислове інформаційне навантаження). Ключові слова (від трьох до десяти) подають у 

називному відмінку, друкують у рядок через кому [12]. 
На окремій сторінці подають анотацію та ключові слова  англійською мовою. 
 

1.4.6. Зміст подають на початку роботи: назви та номери початкових сторінок усіх розділів 

і підрозділів кваліфікаційної роботи, висновків, списку літератури та додатків. Зміст зручно 

оформляти у вигляді таблиці з двох стовпчиків, один із яких містить назви розділів, підрозділів, 

а інший – нумерацію сторінок; зовнішні межі (рамки) таблиці не відображають. 
 

1.4.7. У Вступі кваліфікаційної роботи повинні бути висвітлені такі питання: 
- актуальність теми; 

- об'єкт дослідження; 

- предмет дослідження; 

- мета дослідження; 

- завдання дослідження; 

- гіпотези дослідження; 

- теоретична основа; 

- комплекс методів та методик для проведення дослідження; 

- коротка характеристика групи або вибірки досліджуваних. 

Формулювання актуальності теми та її соціальної й наукової значущості визначає рівень 

розуміння автором суті та важливості досліджуваної проблеми. Варто перерахувати авторів, що 

займалися вивченням досліджуваної проблеми або  певних її аспектів. Важливо вказати, які 

аспекти не вивчено достатньо, зазначити, чому важливо дослідити саме обраний аспект 

проблеми. 
Об'єкт – це частина матеріального світу (психічної реальності), яка привернула увагу 

дослідника, це процес або явище, що створює проблемну ситуацію, обрану для вивчення. 
Предмет міститься в межах об'єкта, це певна частина чи аспект об'єкта, які безпосередньо 

досліджуються. Поняття об'єкта і предмета знаходяться у відношенні підпорядкування. 

Наприклад, об'єкт – “емоційний інтелект”, предмет – “емоційний інтелект менеджера середньої 

ланки підприємства”. 
Мета як запланований результат відображає спрямованість досліджень і за змістом 

відповідає темі роботи. Щоб сформулювати мету, потрібно відповісти на питання «для чого буде 

проводитися дослідження?». Формулюючи мету, не слід дослівно повторювати тему роботи або 

формулювання предмета, варто зазначити практичну спрямованість дослідження. 
Завдання дослідження мають охоплювати як теоретичний, так і практичний аспекти 

роботи, повинні чітко показувати, що має бути зроблено (які теоретичні аспекти проаналізовані, 

які теоретичні підходи будуть порівнюватися, як будуть отримані емпіричні дані, які сталі та 

змінні мають бути враховані, які способи аналізу повинні бути застосовані для опрацювання 

отриманих даних, які рекомендації мають бути розроблені на основі отриманих даних). 
Гіпотеза дослідження – основне припущення щодо очікуваних результатів роботи. 

Формулюючи гіпотези дослідження, потрібно враховувати, що: 
- гіпотеза не повинна містити поняття, які теоретично або експериментально не 

можуть бути інтерпретовані; 

- гіпотези слід формулювати як припущення; 
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- гіпотезу слід формулювати так, щоб можна було її перевірити, тобто дослідник 

повинен мати змогу розробити адекватні дослідницькі процедури. 

Не варто захоплюватися створенням великої кількості гіпотез. Бажано обмежитися 

невеликою кількістю гіпотез (2-3 пункти). Припущення висувають на початку дослідження і 

тому в них не може міститися чітка вказівка на результат (наприклад, передбачення результатів 

порівняня або кореляцій між досліджуваними показниками). 
Комплекс методів для проведення дослідження – перелік методів і методик, застосованих 

у дослідженні. 
Усі дослідницькі методи можна розділити на: теоретичні методи та методи збору 

емпіричної інформації (спостереження, експеримент, опитування, тести, аналіз продуктів 

діяльності тощо). Від цих двох груп наукових методів слід відрізняти методи обробки наукових 

даних (якісні і кількісні, серед останніх – спеціальні методи математичної статистики). У Вступі 

слід перерахувати назви методів та методик дослідження, використавши їхні “офіційні” назви, 

зазначити авторів методик. 
Обґрунтований вибір методів спирається перш за все на розуміння специфіки об'єкту і 

предмету дослідження, а ось вже конкретні методики визначаються поставленими задачами і 

умовами проведення дослідження. Обґрунтування вибору методів дослідження наводиться в 

програмі дослідження (початок емпіричного розділу роботи). Особливої уваги потребує підбір 

адекватної методики для дослідження показника, що є предметом дослідження. Слід уважно 

вивчити опис методик, уточнити, для вимірювання яких показників вони розроблені, на який вік 

досліджуваних розраховані. Не можна користуватися методиками, походження яких невідоме. 

Методики (анкети, опитувальники тощо), розроблені автором роботи повинні пройти належну 

валідизацію, опис якої має бути представлений в роботі.  
Опис групи досліджуваних: має бути наведена кількісна характеристика групи 

досліджуваних. У випадку застосування вибірки потрібно описати критерії вибору і розрахунки 

вибірки. 

 
1.4.8. Основна частина кваліфікаційної роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожен розділ починають з нової сторінки. В кінці кожного розділу 

формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних 

результатів, що дозволяє систематизувати загальні висновки та вивільнити їх від загальних 

подробиць. 
В розділах основної частини подають: 
- огляд літератури з досліджуваної проблеми; 

- виклад методологічного підходу; 

- опис основних методів досліджень і організації та ходу дослідження; 

- опис результатів досліджень; 

- аналіз результатів; 

Основна частина кваліфікаційної роботи складається з теоретичної та практичної 

складових наукового дослідження, викладених у кількох розділах. Ці розділи повинні мати 

змістовні назви. Назвати розділ “Теоретична частина” або “Емпірична частина” не можна. 
Традиційно перший розділ формують з 3-х частин (підрозділів, пунктів: перший 

присвячують опису об’єкта дослідження, у другому висвітлюють предмет, третій  – 

присвячують розкриттю мети робот. Огляд літератури може займати  20-30% обсягу першого 

розділу але обов’язково має супроводжуватися міркуваннями автора кваліфікаційної роботи. 

Заголовок цього розділу повинен змістовно відображати сутність проблеми, яку розглядають у 

кваліфікаційній роботі. Дотримуючись принципів послідовного та цілісного викладу наукових 

матеріалів, слід стисло й лаконічно висвітлити ступінь розкриття проблеми в сучасній 

вітчизняній та зарубіжній літературі, зазначивши ті питання чи аспекти проблеми, які слід 

вивчити. Аналізуючи літературні дані, слід розглянути різні погляди на проблему та висловити 

власне ставлення до тих чи інших положень. Дотримуючись принципів наукової етики, 

необхідно перевірити відповідність посилань і цитувань.  
Висвітлюючи мету дослідження, важливо обґрунтовати вибір напрямку досліджень, 

розробити загальну методологічну базу проведення дослідження, побудувати теоретичну модель 

розв'язання поставленої проблеми або досліджуваного феномену. 
У розділах практичної частини дослідження описують власне емпіричні чи 

експериментальні дослідження та їхні результати. Подають детальний опис досліджуваної групи 

чи вибірки, методик дослідження та окремих методів, які застосовувалися у процесі роботи. 

Якщо проводився експеримент, детально описують його мету, програму, змінні і сталі 

показники, етапи  та їхню послідовність. 
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Опис групи досліджуваних висвітлює головні характеристики (стать, вік, освіта, 

соціальний стан, стан здоров'я та інші, важливі для виокремлення саме такої групи параметри; 

досліджувана група має бути якомога більш однорідною). 
Осіб, які брали участь у дослідженні, називають “досліджувані”: неприпустимо називати 

їх “піддослідними”! 
Конфіденційність даних про стан психічного здоров'я особи гарантується ст. 6 Закону 

України про психіатричну допомогу [7], згідно з якою “медичні працівники, інші фахівці, які 

беруть участь у наданні психіатричної допомоги, та особи, яким у зв'язку з навчанням… стало 

відомо… про стан психічного здоров'я особи, її приватне життя, не конфіденційних відомостей 

про стан психічного здоров'я особи… має сама особа. За усвідомленою згодою особи або її 

законного представника відомості про стан психічного здоров'я цієї особи… можуть 

передаватися іншим особам лише в інтересах особи, … проведення обстеження та лікування чи 

захисту її прав і законних інтересів, для здійснення наукових досліджень, публікацій в науковій 

літературі, використання у навчальному процесі. …Забороняється вимагати відомості про стан 

психічного здоров'я особи та про надання їй психіатричної допомоги”. 
 N.B! У процесі проведення психологічних досліджень і написання наукової дослідної 

роботи слід чітко дотримуватися етичності та конфіденційності як провідних стрижневих 

принципів психологічного дослідження. Категорично неприпустимо називати прізвища 

досліджуваних осіб під час обговорення результатів чи наводити їх у таблицях із результатами 

досліджень, а також подавати будь-яку інформацію, на підставі якої можна ідентифікувати 

досліджуваних. Отож, досліджуваних закодовують під порядковими номерами, імен та прізвищ 

досліджуваних в роботі не подають. 
Опис методик повинен містити обґрунтування їхньої доцільності для дослідження, 

виходячи з мети, робочих гіпотез та завдань. Тексти методик (опитувальники, способи 

обрахування, ключі, бланки тощо подають у Додатках). Загальновідомі методики не потребують 

детального опису, а методики, адаптацію яких здійснює автор кваліфікаційної роботи, анкети, 

опитувальники для бесід чи інтерв'ю потребують детального опису. 
Результати досліджень наводять у зведених таблицях. Ці таблиці слід подати у Додатках. 

Студент має бути готовий показати заповнені бланки опитування із результатами власного 

дослідження на вимогу наукового керівника чи Екзаменаційної комісії. Таблиці мають бути 

зрозумілими читачам, назви змінних в таблицях слід вказувати так, щоб читач міг розуміти, про 

що йдеться. Детальний опис інформації, яку подано в  таблиці (позначення змінних та методик, 

за допомогою яких було отримано ці показники), дає можливість навіть через кілька років, у разі 

потреби, використати результати власних досліджень у своїй подальшій роботі. Таблиці 

заповнюють із застосуванням комп'ютерних програм Excel, Statistica, SPSS тощо. 
Основна частина роботи – це аналіз отриманих у процесі дослідження результатів. 
Недостатня увага до цієї частини кваліфікаційної роботи є типовою помилкою. Це може 

бути зумовлено відсутністю часу внаслідок неоптимальної організації роботи і нерозумінням 

суті кваліфікаційної роботи. Саме організація дослідження, методологічна його розробка й 

аналіз отриманих даних відображають здатність оперувати теоретичними знаннями, 

застосовувати їх на практиці та робити самостійний аналіз. 
 

1.4.9. Аналіз отриманих результатів виконують із застосуванням методів статистичного 

опрацювання результатів, які обирають згідно з метою, завданнями і специфікою дослідження. 

Якщо неможливо застосувати засоби статистики, виконують змістовний аналіз даних. 

Адекватність застосованих методів статистичного аналізу відображає рівень теоретико-

методологічної підготовки студента. 
Починають опис результатів зазвичай з представлення якісного аналізу (у відсотках або 

середніх значень) даних, отриманих при опитуванні досліджуваних за методикою, яка вимірює 

предмет дослідження. Наводити аналогічні дані за усіма допоміжними методиками не потрібно.  
В аналітичній частині роботи порівнюють отримані результати із аналогічними 

літературними даними й аналізують збіги і відмінності або негативні результати, оцінюючи, чи 

вдалося виконати завдання дослідження і досягнути мети, наскільки підтвердилися гіпотези. 
Послідовність опису проведених статистичних обрахувань визначають логікою доведення (чи 

спростування) положень, що містять гіпотези дослідження. Пояснення (інтерпретація) 

отриманих математичних результатів має відбуватися на основі обраного теоретичного підходу, 

викладеному у теоретичній частині роботи. Варто показати, які дані, наведені в літературі, 

підверджені емпірично автором кваліфікаційної роботи, а які − суперечать тощо.  
Кожен підрозділ потрібно завершити короткими висновками. У висновках емпіричного 

розділу слід зазначити, чи вдалося (і наскільки) емпірично підтвердити сформульовані гіпотези. 
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1.4.10. Висновки (заключну частину роботи називають “Висновки” або “Висновки та 

рекомендації”; обсяг 3-5 стор.). У висновках коротко описують узагальнені результати, отримані 

у процесі роботи, наводять головні наукові та практичні результати досліджень, зазначають, 

наскільки підтвердилися гіпотези. Висновки повинні інформувати про досягнення мети 

дослідження й виконання конкретних поставлених завдань. Доцільно висловити власне бачення 

подальших перспектив дослідження проблеми. Неприпустимо «складати» Висновки шляхом 

копіювання висновків за розділами, дослівно повторюючи текст. 

Практичні рекомендації автор кваліфікаційної роботи має базувати на результатах 

власного дослідження, вони мають бути скеровані до психологів-практиків, що працюють з 

клієнтами, аналогічними до досліджуваних в роботі осіб. Вони мають бути конкретними і 

реальними до виконання. 

 
1.4.11. Список використаних джерел (або Література) подають за алфавітним 

принципом: український алфавіт береться за основу для подання літератури, написаної 

кирилицею, англійський – для літератури латинських абеток. Бажано підручники та довідкову 

літературу не вказувати. Посилання мають бути на роботи авторів, названих у тексті: не бажано 

цитувати думки авторів за переповіданнями, які містили статті і монографії інших авторів. 
У тексті посилання позначають цифрою у квадратних дужках відповідно до номера 

джерела у списку використаних джерел, наприклад, [5] чи [35; 123]. Якщо в тексті вжито цитату, 

потрібно, окрім посилання на літературне джерело, зазначити сторінку, наприклад [123, С. 24]. 
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел наведено у 

додатку Д. 

 
1.4.12. Додатки кваліфікаційної роботи містять: 
- методики та інструкції, застосовані в процесі виконання роботи; 

- список скорочень; 

- результати досліджень (у зведених таблицях); 

- таблиці проміжних цифрових даних статистичного аналізу тощо; 

- ілюстрації. 

 

1.4.13. Технічне оформлення роботи виконують згідно з існуючими нормами та 

правилами (див. “Загальні вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи”). 
Оскільки кваліфікаційна робота є науковим дослідженням, мовне оформлення тексту має 

відповідати головним вимогам наукового викладу. Для наукового тексту притаманний 

формально-логічний спосіб викладу матеріалу, смислова завершеність, цілісність і зв'язність. 

Об'єктивність викладення матеріалу забезпечується також і вказівками на джерело повідомлення 

чи певної думки. Під час написання тексту слід дотримуватися смислової точності та ясності 

викладу, правил і законів логіки та граматики, чітко аргументувати кожне твердження. 
Структура роботи повинна відповідати її змісту. Виділення розділів, підрозділів, пунктів 

спрямоване на висвітлення головної ідеї та підпорядковане внутрішній логіці роботи. Слід 

стежити, щоб стрижнева ідея роботи не губилася десь у хащах розділів та підрозділів, а головна 

думка червоною ниткою пронизувала увесь текст. 
У сучасній науковій літературі особовий стиль викладення матеріалу змінюється на 

безособовий: займенник “Я” не вживається, а займенник “ми” поступово виходить із ужитку. 

Безособовий стиль полягає у таких формулюваннях: “Можна вважати…, виявлено…, 

доведено…, розроблений комплексний підхід…”. Не рекомендують вживати слова та вислови 

“очевидно”, “загальновідомо”, “само собою розуміється”, які не відповідають науковому стилю 

мовлення. Особливо уважно слід ставитися до вживання термінів та категорій (наприклад, не 

плутати відчуття з почуттями, застосовуючи вислови “відчуття самотності”, “відчуття радості” 

тощо) [1]. 
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Розділ 2. ЯК ОФОРМИТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 
 

2.1. Загальні правила оформлення 
Кваліфікаційна робота має бути зброшурована.  
Порядок укладання роботи: 
- титульна сторінка; 
- завдання до виконання кваліфікаційної роботи; 
- анотації; 
- зміст; 
- вступ; 
- розділи (основний текст); 
- висновки; 
- список використаної літератури; 
- додатки. 
Титульний аркуш залічують до загальної нумерації та кількості сторінок,  номер сторінки 

на титульному аркуші, завданнях, анотації, змісті не зазначають.  
Сторінки нумерують у верхньому правому кутку аркуша, починаючи з другої сторінки 

вступу. 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, таблиць, рисунків подають цифрами без знака 

№. 
Кожний розділ починають з нової сторінки. Назви розділів друкують ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ ЖИРНИМ ШРИФТОМ (того ж кеглю шрифту, що і основний текст роботи) 

посередині рядка, крапку після номера розділу і назви розділу не ставлять. 
ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ як назви 

складових частин роботи друкують посередині рядка, не нумерують, крапку після назви не 

ставлять. 
Заголовки і підзаголовки виділяють від основного тексту зверху і знизу двома 

інтервалами. 
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, наприклад, 2.1. (перший підрозділ 

другого розділу). Після номера підрозділу ставлять крапку. Далі, у тому самому рядку, друкують 

назву підрозділу; у кінці назви підрозділу крапку не ставлять. Назви підрозділів друкують 

посередині рядка. 
Нумерацію і заголовки пунктів (наприклад 1.2.3. чи 3.2.5.) друкують у рядку основного 

тексту з абзацного відступу. Пункт може не мати заголовку. 
 

2.2. Правила оформлення таблиць 
Таблиці використовують для подання цифрового матеріалу або іншої інформації. 
Назву таблиці та дані в таблиці друкують 12 шрифтом (кегль шрифте менший, аніж розмір 

шрифту основного тексту роботи). Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

йдеться про таблицю або про наведені у ній дані, чи на наступній сторінці. Якщо у тексті 

посилаються на дані таблиці, то в логічно зручному місці в круглих дужках зазначають (табл. 2). 

Числа в таблиці подають вказуючи 2 знаки після коми (наприклад 3,45). 
Назву таблиці друкують симетрично до тексту над таблицею; назву не підкреслюють; 

крапку в кінці не ставлять. 
Наприклад: 

Таблиця 1.  

Назва таблиці 

Заголовок 

Заголовки граф 

Підзаголовки граф Підзаголовки граф Підзаголовки граф 

  

     

 

Нижче наведено приклади подання таблиць. 
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Таблиця 2. 

 
Таблиця 3.  

Коефіцієнти кореляції рівнів адаптивності (Ад) 

і самоефективності (СЕ) у досліджуваних групах 

 Загальна група Студенти Школярі 

Ад СЕ Ад СЕ Ад СЕ 

Ад 1,00 0,53 1,00 0,53 1,00 0,54 

Самоприйняття 0,76 0,49 0,75 0,65 0,82 0,59 

Прийнятя інших 0,55 0,16 0,51 0,16 0,46 0,05 

Емоційний 

комфорт 
-0,12 -0,07 0,87 0,34 -0,45 -0,32 

Інтернальність 0,86 0,45 0,77 0,18 0,91 0,59 

Таблиця 4. 

Розташування первинних і вторинних полів аналізаторів 

Вид аналізатора Первинне поле Вторинне поле 

Зоровий 17 18,19 

Слуховий 41 42, 22 

Шкірно-кінестетичний 3 1, 2, частково 5 

Моторний 4 6, 8 

 
2.3. Правила подання ілюстрацій 
2.3.1. Ілюстрації (схеми, креслення, діаграми, графіки, фотографії, рисунки) повинні 

відповідати тексту, а текст – ілюстраціям. 
Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. 
Підпис ілюстрації має чотири основних елементи: 
- скорочене слово рисунок – “Рис. 1” дослідження, його об'єкт і предмет, перелік 

використаних методик, опис групи досліджуваних. 

- порядковий номер ілюстрації – арабськими цифрами без знака № – “Рис. 1”; 

- назву ілюстрації; 

- експлікацію, яка пояснює значення цифр і позначень на ілюстрації. 

- Приклад подання ілюстрації: 

 
Рис. 1. Структура мозку (медіальна поверхня, сагітальний зріз, ліва півкуля) 

Передній мозок: 1 – кора великих півкуль мозку; 2 – гіпокамп; 3 –  мигдалина;  4 – мозолисте 

тіло; середній мозок: 5 – таламус; 6 – гіпоталамус; 7 – гіпофіз;  задній мозок: 8 – міст; 9 – 

довгастий мозок; 10 – ретикулярна формація; 11 мозочок. (адаптовано за M. Kage, P. Arnold ) 
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Зверніть увагу: елементи рисунку нумерують у порядку зростання за 

годинниковою стрілкою. 
 

2.3.2. Діаграми та графіки застосовують для унаочнення результатів статистичного 

опрацювання даних, одержаних у процесі дослідження. 
У діаграмах і графіках необхідно зазначити такі елементи: 
- назва; 

- словесне пояснення умовних знаків та окремих елементів; 

- осі координат, шкала масштабу, числова сітка; 

- числові дані показників графіка. 

 

Назву рисунка друкують 12 шрифтом. 
Приклади подання діаграми: 
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пригодницьким туризмом

Особи, які не займаються

пригодинцьким туризмом

 
Рис. 2. Психологічні відмінності між особами, які займаються та не займаються пригодницьким 

туризмом у віці 60-80 рокув  

(результати провіняння за критерієм Манна-Уітні) 

 

 
Рис. 3. Структура ідентичностей студентської молоді 

 
Посилання на ілюстрації оформляють аналогічно до посилань на таблиці. Якщо рисунок 

займає повну сторінку, то ця сторінка до загальної кількості сторінок роботи не зараховується  

[11]. 
 

2.4. Оформлення додатків 
Додатки є продовженням кваліфікаційної роботи.  
У додатках подають: текст застосованих методик, зведену таблицю даних, усі статистичні 

обрахування. 
Кожен додаток починається з нової сторінки. Додатки позначають послідовно великими 

літерами українського алфавіту, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (єдиний додаток 

позначають як “Додаток А”). Додатки можуть бути поділені на окремі розділи: “Додаток А.3”, 

“Додаток А.3.1” (додатки можна позначати  цифрами). 
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої прописної друкується слово 

“Додаток ____”. В наступному рядку малими літерами (з першої прописної) посередині рядка 

друкується заголовок додатка. 
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Наприклад:  
Додаток А.1 

Назва додатку 
Додатки мають спільну нумерацію з рештою сторінок роботи. Їх нумерують, як і сторінки 

роботи – у верхньому правому кутку. 
 

2.5. Загальні правила посилання на використані джерела 
Посилаючись на літературні джерела, інформацію з яких використано у кваліфікаційній 

роботі, слід дотримуватися таких правил. Список використаної літератури має бути оформлений 

відповідно до чинного в Україні стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”, а бібліографічні посилання – 

ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” [4, 5]. 
У разі посилання в кваліфікаційній роботі на наукові праці, ініціали їхніх авторів пишуть 

перед прізвищем; у бібліографічному описі на першому місці ставлять прізвище, а потім – 

ініціали. 
Використовуючи матеріали і відомості з монографій, також слід зазначити номери 

сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке зроблено посилання. Посилання в 

тексті на джерела варто зазначати порядковим номером за переліком використаних джерел, 

виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “...у роботах [1–7]...”. Допускається 

наводити посилання на джерела у виносках, номер посилань має відповідати його 

бібліографічному описові за переліком посилань (наприклад, посилання на джерело у назві 

цього підрозділу). Посилання подають у квадратних дужках, наприклад [24]. 
Цитуючи, слід вказати джерело, з якого взято цитату, і точно зазначити сторінку. Загальні 

вимоги до цитування такі: 
а) текст цитати треба починати і закінчувати лапками і наводити в тій граматичній формі, 

в якій він поданий у джерелі, зберігаючи авторське написання;  
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без 

перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування допускається без 

перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Їх ставлять у будь-якому місці 

цитати (на початку, всередині, у кінці); 
в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело (наприклад, [4, 35]). 
Список використаних джерел оформляють відповідно до існуючих вимог та подають після 

Висновків. 
Список використаних джерел дають в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи 

заголовків. 
У разі посилання на джерела, опубліковані y всесвітній комп'ютерній мережі Internet 

(WoгId Wide Web), слід подати 1) опис джерела наводять згідно із загальними вимогами; 2) 

адресу сторінки після словосполучення “Режим доступу” або еквівалент іншою мовою замінити 

“URL” (Uniform Resource Locator). Для публікацій, які мають ідентифікатор цифрового об'єкту, 

рекомендовано застосовувати DOI замість електронної адреси;  3) в дужках дата звернення, для 

джерел англійською – (accessed: day month year). 
Приклади оформлення наведено у додатку Д. 
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Розділ 3. ЯК ЗАХИСТИТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 
 

3.1. Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи 
Остаточний варіант написаної та відповідно оформленої кваліфікаційної роботи подають 

на кафедру у визначений термін. Керівник визначає ступінь готовності роботи, її відповідність 

вимогам і рекомендує до захисту на ЕК. Кваліфікаційні роботи студенти представляють на 

передзахисті (склад комісій, які приймають передзахист, визначає та затверджує кафедра 

психології). Рішення цієї комісії є підставою завідувачу кафедри скерувати роботу на захист 

перед Екзаменаційною комісією. Роботу рецензує та оцінює визначений кафедрою рецензент. У 

випадку невиконання чи несвоєчасного подання кваліфікаційної роботи на кафедру студент не 

допускається до захисту. 
Усі кваліфікаційні роботи перевіряють на наявність текстових збігів. Роботу не 

допускають до захисту і не зараховують у разі виявлення плагіату чи фальсифікації результатів 

дослідження. 
Підготовка до захисту роботи охоплює виготовлення засобів для унаочнення головних 

результатів досліджень і готування виступу. 
Процес виступу під час захисту роботи має супроводжуватися  заздалегідь підготовленою 

мультимедійною презентацією. 
Вимоги до презентації. Презентація виступу на захисті кваліфікаційної роботи зазвичай не 

повинна перевищувати 15-20 слайдів, але краще вкласти матеріал у 12-15 слайдів (максимум 2 

слайди на хвилину промови). Тло слайдів презентації бажано обрати одне для всієї презентації. 

Можна скористатися шаблонами, які містить програма. Бажано, щоб кольори схем, діаграм, 

малюнків були яскравішими за тло, а отже краще використовувати світле тло з невеликою 

кількістю декоративних елементів. Ефекти анімації мають допомагати сприйманню інформації, а 

не бути самоціллю і не відволікати увагу слухачів від змісту презентації. Бажано не 

використовувати складних прописних шрифтів, розмір шрифтів має бути не менше, ніж 20-22 pt. 

В одному слайді доцільно вміщувати не більше, ніж 12-15 строчок тексту. 
Презентація виступу повинна містити: 
- короткий теоретичний вступ –  вказати, хто займався досліджуваною проблемою і які 

підходи вироблені (1-2 слайди); 

- мета та гіпотези дослідження (1 слайд); 

- методи та методики дослідження (1 слайд); 

- опис змінних і сталих (1-2 слайди); 

- опис результатів дослідження (8-10 слайдів); 

- висновки та рекомендації (1-2 слайди). 

Помилки, які часто зустрічаються в презентаціях: 
- забагато матеріалу на слайді; 

- забагато слайдів; 

- дуже швидко йдуть слайди; 

- малий шрифт; 

- надмірне “декорування”; 

- тло слайду (шаблон) зливається з текстом або надміру яскравий, відволікає увагу;  

- невиправдане використання ефектів анімації; 

- слайди містять лише текст без таблиць і рисунків. 

Виступ складається із трьох смислових частин, які відповідають за змістом вступу, 

основній частині та висновкам кваліфікаційної роботи у пропорції: 5%, 90% та 5%. У вступі 

дуже стисло висвітлюють актуальність досліджуваної проблеми, формулюють об'єкт, предмет, 

гіпотези та завдання дослідження. Основна частина, передусім, розкриває суть, методологію й 

особливості організації та проведення емпіричного дослідження та містить аналіз отриманих 

результатів із демонстрацією кількісних та якісних показників з метою обґрунтування 

достовірності тверджень. У висновках наводять головні результати дослідження і зазначають 

теоретичне і практичне значення отриманих результатів та можливі перспективи подальших 

досліджень. 
Під час захисту кваліфікаційної роботи доцільно зауважувати труднощі і проблеми, які 

виникали у процесі виконання роботи та, особливо, проведення досліджень. Оскільки 

кваліфікаційна робота має навчальний характер, обмін такою інформацією може бути корисним 

для усіх присутніх студентів. На виступ під час захисту кваліфікаційної роботи студенту 

відводиться 7 хв. На захисті кваліфікаційної роботи після виступу студент дає відповіді на 

поставлені членами комісії та присутніми запитання, може бути дискусія, виступи присутніх. 
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Культура і літературність мовлення та дотримання регламенту є обов'язковим елементом 

культури й етики наукових повідомлень. 
Екзаменаційна комісія виставляє оцінку кваліфікаційної роботи на підставі оцінки роботи 

та її захисту з врахуванням оцінок наукового керівника та рецензента.  

 

3.2. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи 
Оцінка за кваліфікаційну роботу визначається як середнє арифметичне балів оцінки 

1) наукового керівника, 2) наукового рецензента та 3) Екзаменаційної комісії. 
 

3.2.1. Науковий  керівник оцінює рівень виконання завдань  роботи за такими критеріями 

(нижче зазначено максимально можливу кількість балів за кожним критерієм, максимально 

можлива сума балів - 100):  

Критерії Бали 

1. Самостійність, творчій підхід у виборі та формулюванні теми дослідження 5 

2. Систематичність роботи над виконанням запланованих завдань 5 

3. Співпраця з науковим керівником в процесі проведення дослідження та 

написання роботи 
10 

4. Самостійність у пошуку інформації (літературних джерел) з проблеми 

дослідження 
5 

5. Самостійність та якість виконання емпіричного дослідження 20 

6. Самостійність та якість статистичного аналізу емпіричних даних 10 

7. Відповідність тексту роботи вимогам до кваліфікаційної роботи 20 

8. Вчасність подання завершеної кваліфікаційної роботи науковому керівникові  5 

9. Оцінка за передзахист 20 

 

3.2.2. Науковий рецензент оцінює рівень виконання завдань кваліфікаційної 

(бакалаврської) роботи за такими критеріями (нижче зазначено максимально можливу кількість 

балів за кожним критерієм, максимально можлива сума балів - 100): 

Критерії Бали 

1. Відповідність змісту роботи темі роботи  15 

2. Правильність та повнота формулювань положень, представлених у Вступі 10 

3. Якість виконання теоретичної частини кваліфікаційної роботи: повнота 

літературного огляду, наявність авторського аналізу літературних джерел  
10  

4. Грамотність цитування 5 

5. Адекватність використання емпіричних методів та методик дослідження 10 

6. Адекватність та достатність обраних для дослідження  груп або вибірки 

досліджуваних 
5 

7. Адекватність використання засобів статистичної обробки емпіричних даних 10 

10. Правильність представлення емпіричних результатів 10 

11. Якість інтерпретації та узагальнень отриманих емпіричних результатів 10  

12.  Правильність та повнота представлених в роботі Додатків 5  

13. Оформлення роботи, грамотність, логічність тексту  5  

14. Правильність оформлення списку літературних джерел 5  
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3.2.3. Екзаменаційна комісія оцінює рівень виконання завдань кваліфікаційної 

(бакалаврської) роботи на основі ознайомлення з текстом кваліфікаційної роботи, прослухавши 

доповідь та відповіді здобувача на запитання за такими критеріями (зазначено максимально 

можливу кількість балів за кожним критерієм, максимально можлива сума балів - 100): 

1. Виступ студента на публічному захисті кваліфікаційної роботи 15  

2. Якість унаочнення виступу 10  

3. Відповіді на запитання 10  

4. Відповідність змісту роботи темі роботи  15  

5. Адекватність обраних для дослідження методик 10 

1. Адекватність та достатність обраних для дослідження  груп або вибірки 

досліджуваних 
10 

2. Якість інтерпретації та узагальнень отриманих емпіричних результатів 10 

3. Адекватність використання засобів статистичної обробки емпіричних даних 10 

4. Оформлення роботи 5 

5. Вчасність виконання завдань з виконання кваліфікаційної роботи та подання роботи 

до захисту 
5 

 
 

 

3.2.4. Загальна система оцінювання ґрунтується на визначених відповідностях кількості 

балів, оцінки ECTS та оцінки за традиційною п‘ятибальною системою 
Система оцінювання та трансферу балів 

Оцінка ECTS  
Кількість балів від 1 

до 100 
Оцінка за традиційною 

п‘ятибальною системою 

А – відмінно 90 – 100 Відмінно 5 

В – дуже добре 81 – 89 
Добре 4 

С – добре 71 – 80 

D – задовільно 61 – 70 
Задовільно 3 E – достатньо (задовольняє 

мінімальні критерії) 
51 – 60 

FX – незадовільно 25 – 50 Незадовільно 2 
F – незадовільно (потрібна 

додаткова робота) 
0 – 24 Незадовільно 2 
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Додаток А 
Зразок заяви про затвердження теми кваліфікаційної роботи 

 
Завідувачу кафедри психології 

філософського факультету 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

професору (доценту) ________________ 

студента (ки) ___ курсу 

 спеціальнрості 053 Психологія  

філософського факультету 

___________________________________ 

прізвище, ім’я, по батькові студента 

 

 

 

 

 

 

 

Заява 
Прошу затвердити тему моєї кваліфікаційної роботи __________________  і призначити 

науковим керівником (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище й ініціали викладача).  

 

 

 

 

 

 

 

Дата       Підпис 
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Додаток Б 

Бланк завдань кваліфікаційної роботи 
 

Форма № Н-9.01 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 
Факультет________________________________________ 
Кафедра_________________________________________ 
Освітньо-кваліфікаційний рівень________________________________ 
Напрям підготовки______________________________________________ 

                    (шифр і назва)                
Спеціальність __________________________________________ 

 (шифр і назва)                
                          

                              «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
                         Завідувач кафедри________________________ 

                        __________________________________ 
                                “____”_________________20___року 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ  РОБОТУ  СТУДЕНТУ 

_______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1.Тема роботи _______________________________________________________ 
_______________________________________________________   
Керівник роботи ______________________________________________________, 

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
Затверджені Вченою радою факультету від “___”__________20__року №______ 
2. Строк подання студентом роботи _____________________ 
3. Вихідні дані до роботи 
4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
  

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
6. Консультанти розділів роботи  
 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання видав завдання 
прийняв 

    

    

    

7. Дата видачі завдання __________________________________ 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 
з/п 

Назва етапів дипломної (кваліфікаційної) 
роботи 

Строк  виконання етапів роботи Примітка 

    

    

    

  Студент    ______________  _________________ 
                                   ( підпис )        (прізвище та ініціали) 
Керівник роботи    _____________  __________________ 
                                   ( підпис )         (прізвище та ініціали) 
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Додаток В 
Зразок титульного аркуша кваліфікаційної роботи 

 
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

 

Факультет __________ 
Кафедра ____________ 

 
 

 

 

 

 

 

ТЕМА 
Кваліфікаційна робота 

 

 

Виконав (ла) студент(ка) ____ курсу 
спеціальності 053 Психологія 
філософського факультету 
прізвище, ім'я, по батькові 

 
Науковий керівник ___________________________ 
посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, 

ініціали 
 

Рецензент_____________________________________ 
посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, 

ініціали 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – рік 
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Додаток Д 

 
Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел з 

урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги: Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами 

буденності. Київ : Либідь, 2002. 304 с. 

Один, два, три 

автори 

Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту 

організації : навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 456 с. 

Без автора Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. 

М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

Автореферати 

дисертацій 

Омелаєнко Г. Д. Екзистенціальна психологія як феномен 
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Додаток Ж 

 
Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи 

Додаток Ж.1 
Відгук наукового керівника 

на кваліфікаційну (бакалаврську) роботу студента (-ки)  філософського факультету  
спеціальність 053 Психологія  

Львівського національного університету імені Івана Франка  
 
прізвище, ім’я, по-батькові  _______________________________ 
 
на тему: _______________________________________________ 

Оцінювання рівня виконання завдань  роботи 

№ Критерії оцінювання 
Максим. 

кількість 

балів 

Оцінка 

наукового 

керівника 

 
Коментар 

1 
Самостійність, творчій підхід у виборі та 

формулюванні теми дослідження 
5  

 

2 
Систематичність роботи над виконанням 

запланованих завдань 
5  

 

3 Співпраця з науковим керівником в процесі 

проведення дослідження та написання 

роботи 
10  

  

4 Самостійність у пошуку інформації 

(літературних джерел) з проблеми 

дослідження 
5 

  

5 Самостійність та якість виконання 

емпіричного дослідження 
20 

  

6 Самостійність та якість статистичного 

аналізу емпіричних даних 
10 

  

7 Відповідність тексту роботи вимогам до 

кваліфікаційної роботи 
20 

  

8 Вчасність подання завершеної 

кваліфікаційної роботи науковому 

керівникові  
5 

  

9 Оцінка за передзахист 20   

     

 З а г а л о м 100 балів   

 
Науковий керівник_________________ (підпис, прізвище, ініціали) 
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Додаток Ж.2 
Оцінювання рівня виконання завдань кваліфікаційної (бакалаврської) роботи 

науковим рецензентом 
студента(-ки) ______________________ групи______ 

на тему____________________________________________________________ 
дата подачі кваліфікаційної роботи на кафедру ______________________ 

 

№ Критерії оцінювання 
Максимальна 

кількість балів 

Оцінка 

наукового 

рецензента 

1 Відповідність змісту роботи темі роботи  15  

2 
Правильність та повнота формулювань положень, 

представлених у Вступі 
10  

3 Якість виконання теоретичної частини 

кваліфікаційної роботи: повнота літературного 

огляду, наявність авторського аналізу літературних 

джерел  

10  

 

4 Грамотність цитування 5  

5 Адекватність використання емпіричних методів та 

методик дослідження 
10 

 

6 Адекватність та достатність обраних для 

дослідження  груп або вибірки досліджуваних 
5 

 

7 Адекватність використання засобів статистичної 

обробки емпіричних даних 
10 

 

8 Правильність представлення емпіричних результатів 10  

9 Якість інтерпретації та узагальнень отриманих 

емпіричних результатів 
10   

10 Правильність та повнота представлених в роботі 

Додатків 
5   

11 Оформлення роботи, грамотність, логічність тексту  5   

12 Правильність оформлення списку літературних 

джерел 
5  

 

 З а г а л о м 100 балів  
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Додаток Ж.3 
Оцінювання захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи  

Екзаменаційною комісією 

№ Критерії оцінювання 
Максимальна 

кількість балів 
Оцінка захисту 

роботи ЕК 
1 Виступ студента на публічному захисті 

кваліфікаційної роботи 
15  

 

2 Якість унаочнення виступу 10   

3 Відповіді на запитання 10   

4 Відповідність змісту роботи темі роботи  15   

5 Адекватність обраних для дослідження методик 10  

6 Адекватність та достатність обраних для 

дослідження  груп або вибірки досліджуваних 
10 

 

7 Якість інтерпретації та узагальнень отриманих 

емпіричних результатів 
10 

 

8 Адекватність використання засобів статистичної 

обробки емпіричних даних 
10 

 

9 Оформлення роботи 5  

10 Вчасність виконання завдань з виконання 

кваліфікаційної роботи та подання роботи до 

захисту 
5 

 

 З а г а л о м 100 балів  

 

 


