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Методичні рекомендації містять вимоги та вказівки до виконання 
кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти, які навчаються за ОПП 
«Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 Водні біоресурси та 
аквакультура, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, другого 
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ВСТУП 
 

Виконання кваліфікаційних робіт є заключним етапом навчання студентів 
за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» і має на меті 
систематизацію знань, розширення і закріплення професійних умінь та навичок 
щодо вирішення завдань, максимально наближених до умов виробництва у 
відповідних галузях.  

Виконуючи кваліфікаційну роботу, студент поглиблює знання з 
фундаментальних та фахових дисциплін, освоює методики прогнозування 
технологічних процесів вирощування та виробництва продукції рибництва, 
інженерного, економічного, природоохоронного забезпечення, оволодіває 
навичками співставлення результатів своїх досліджень із літературними даними, 
аналізу, узагальнення і літературного оформлення одержаних результатів з теми 
кваліфікаційної роботи, набуває вміння вести науковий пошук, користуватися 
передовими комп’ютерними технологіями.  

Методичні вказівки присвячені розкриттю загального алгоритму 
виконання кваліфікаційних робіт спеціальності 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура»: розкривають особливості оформлення документів щодо 
складання списку літературних джерел, оформлення за змістом та обсягами 
розділів, висновків тощо. Наведено рекомендації з організації роботи державної 
екзаменаційної комісії, описаний типовий сценарій захисту кваліфікаційних 
робіт.  

Призначення даних методичних рекомендацій – допомогти здобувача 
вищої освіти краще розібратися з питаннями, які виникають при підготовці 
кваліфікаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
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РОЗДІЛ І. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

1.1. Кваліфікаційна робота: поняття та загальні положення 
 

Кваліфікаційна робота є самостійним теоретико-прикладним 
дослідженням, яке виконується студентом на завершальному етапі фахової 
підготовки. Кваліфікаційна робота є однією з форм виявлення теоретичних і 
практичних знань, уміння застосовувати їх для розв’язання конкретних наукових 
та/або практичних завдань. 

Кваліфікаційна робота на другому (магістерському) рівні вищої освіти має 
передбачати самостійне розв’язання комплексної проблеми у певній сфері, що 
супроводжується проведенням відповідного дослідження та/або застосуванням 
інноваційних підходів. 

Підготовка кваліфікаційної роботи має на меті відображення рівня 
досягнення навчальних цілей та досягнення результатів навчання здобувачами 
вищої освіти, а саме: 

РН01. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 
наукові здобутки у сфері водних біоресурсів та аквакультури і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень. 

РН02. Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати 
досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною та 
іноземною мовами.  

РН03. Відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи 
різноманітні ресурси: журнали, бази даних, відкриті дані та інші ресурси, 
аналізувати та оцінювати цю інформацію. 

РН04. Приймати ефективні рішення, брати відповідальність та працювати 
в критичних умовах під час  виконання виробничих, технологічних та наукових 
задач водних біоресурсів та аквакультури, аналізувати та інтегрувати  
альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки. 

РН05. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти з проблем 
водних біоресурсів та аквакультури та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти 
з урахуванням виробничих, правових, економічних та екологічних аспектів. 

РН06. Застосовувати сучасні методи моделювання, цифрові технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання виробничих, 
технологічних і наукових проблем у сфері біоресурсів та аквакультури. 

РН07. Розробляти, впроваджувати та застосовувати ефективні технологічні 
процеси виробництв продукції аквакультури, забезпечувати її якість. 

РН08. Оцінювати та забезпечувати ефективність виробництва у сфері 
водних біоресурсів та аквакультури з урахуванням правових, економічних та 
етичних обмежень. 

РН09. Ідентифікувати види водних біоресурсів оцінювати їх чисельність та 
біомасу та здійснювати прогнозування запасів та обсягів вилову об’єктів водних 
біоресурсів та аквакультури. 
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Кваліфікаційна робота виконується на завершальному етапі навчання за 
ОПП «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 Водні біоресурси та 
аквакультура, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. Вона спрямована на розвиток навичок 
самостійної роботи та набуття умінь планування і проведення досліджень, 
аналізу і систематизації наукових фактів та експериментальних даних, 
прогнозування можливих технологічних рішень, висновків і пропозицій. До того 
ж, важливим є також формування у студента навичок написання й оформлення 
наукової рукописної роботи, необхідних для майбутньої професійної діяльності 
випускника. 

Кваліфікаційна робота формується за сукупністю наукових публікацій 
здобувача вищої освіти за темою дослідження. У кваліфікаційній роботі не 
допускається академічного плагіату, фальсифікації та списування. Наукові 
публікації і кваліфікаційна робота здобувачів вищої освіти підлягають 
розміщенню в інституційному репозитарії університету. 

 
1.2. Офіційні етапи підготовки кваліфікаційної роботи 

− вибір теми;  
− постановка мети, визначення завдань, об’єкту, предмету та методів 

дослідження, формування змісту роботи;  
− проведення дослідження за обраною темою, підготовка наукових публікацій, 

викладення тексту роботи згідно з її структурою;  
− формування висновків та пропозицій, складання списку використаних джерел, 

оформлення роботи згідно встановлених вимог;  
− подання наукових публікацій та кваліфікаційної роботи керівнику; − усунення 

зауважень, доопрацювання роботи;  
− складання відгуку на роботу, перевірка відповідності електронної версії 

кваліфікаційної роботи рукопису;  
− рецензування роботи;  
− подання роботи із супроводжуючими документами (завданням на роботу, 

відгуком керівника, рецензією на роботу) та науковими публікаціями за відповідною 
тематикою на випускову кафедру;  

− проведення попереднього захисту кваліфікаційної роботи на засіданні 
випускової кафедри. 

1.3. Вибір теми кваліфікаційної роботи 
Тема кваліфікаційної роботи має відображати основну ідею, завдання, 

положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є її 
актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики в галузі 
водних біоресурсів та аквакультури. Перевага надається темі, при розробці якої 
студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Разом із 
керівником здобувач вищої освіти визначає межі розкриття теми та перелік 
об’єктів чи установ (підприємств, організацій), функціонування та досвід 
роботи яких буде висвітлюватись у дослідженні. 

Здобувач освітнього ступеня обирає тему кваліфікаційної роботи із 
переліку тем, який розробляє випускова кафедра з урахуванням: вимог освітньо-
професійної програми підготовки фахівців, галузевого стандарту вищої освіти; 
власного досвіду керівництва кваліфікаційними роботами; напрямків наукових 



7  

досліджень та професійних інтересів науково-педагогічного складу кафедри, 
замовлень і рекомендацій виробничих підприємств, науково-дослідних 
інститутів, галузевих міністерств і відомств тощо. Як правило, дані теми 
пов'язані з науково-дослідною роботою здобувачів на кафедрі або їх 
професійною діяльністю (для студентів заочної форми навчання). 

Тематика кваліфікаційних робіт розглядається на засіданні кафедри 
біоресурсів, аквакультури та природничих наук і затверджується наказом 
ректора університету.  

Офіційно теми закріплюють за студентами другого (магістерського) рівня 
вищої освіти – у першому семестрі навчання і затверджують за поданням 
кафедри наказом ректора. При необхідності тема і план кваліфікаційної роботи 
можуть уточнюватися або змінюватися за поданням кафедри. 

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт: 
1. Технологія рибничо-біологічного формування іхтіофауни на прикладі 

водного об'єкта ……. 
2. Аквакультура як складова продовольчої безпеки України. 
3. Аквакультура України: сучасний стан, напрямки розвитку та перспективи 

на майбутнє. 
4. Екологічний стан акваторії …….як передумова ведення рибництва. 
5. Розведення, відтворення та вирощування традиційних об’єктів 

аквакультури в умовах водного об’єкта …………… 
6. Далекосхідні рослиноїдні риби: досвід акліматизації, особливості 

вирощування в умовах України. 
7. Досвід вирощування кларієвого сома в різних умовах утримання та 

годівлі. 
8. Сучасні світові тенденції технології виробництва продукції рибництва. 
9. Розроблення технологічних схем відтворення та вирощування риб 

відповідно до умов окремих господарств та напрямів аквакультури. 
10. Створення рибальського господарства на базі водойм ………..(водний 

об’єкт на конкретній території). 
11. Еколого-економічні передумови створення рибальсько-рекреаціного 

господарства на базі…………….. 
12. Особливості функціонування рибальсько-рекреаційного 

господарства……….(на конкретному прикладі) . 
13. «Вивчення гідрохімічного та гідробіологічного режимів водного об'єкта 

…………(озеро, ставок, водосховище, річка в межах певної території). 
14. Оцінка перспектив створення рибальсько-рекреаційного господарства на 

базі акваторії…………… 
15. «Рибничо-біологічне обґрунтування рибогосподарської експлуатації ставу 

……………………… 
16. Напрямки розвитку рибної галузі України в умовах глобальної зміни 

клімату. 
17. Водні біоресурси України: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку. 
18. Характеристика основних інвазійних видів гідробіонтів (риб та\або 

рослинних і тваринних водних організмів) » на водних об'єктах певної території 
(населеного пункту, району, області, регіону).  
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19. Поширення інвазійних видів риб категорії «шкідливі види» на водних 
об'єктах певної території (населеного пункту, району, області, регіону).  

20. Динаміка вмісту біогенних елементів у водному об'єкті………. (озеро, 
ставок, водосховище). 

21. Фізико-хімічний режим рибогосподарських ставів ………..господарства. 
22. Фізико-хімічний режим водного об’єкта……….. в плані його 

рибогосподарського використання. 
23. Абіотичні параметри водного об'єкта та їх зміни ……………..як 

середовище мешкання риб. 
24. Продукційний потенціал водного об’єкта ………. для планктоноїдних 

(рослиноїдних, хижих) видів риб. 
25. Впровадження технології біологічної меліорації на прикладі 

……………..(рибогосподарський ставок, водосховище, озеро тощо). 
26. Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення рибогосподарського 

підприємства з вирощування ………………..(певний вид риб або вирощування риб в 
полікультурі). 

27. Розрахунок рибоводного господарства індустріального типу (садкового, 
басейнового, УЗВ) по вирощуванню товарної риби (традиційні та нетрадиційні види 
аквакультури – короп, товстолобик, форель, тилапія, щука тощо). 

28. Розробка схеми рибогосподарського використання водойм (різного типу: 
комплексного призначення, басейнів, ставків, рекреаційного призначення). 

29. Особливості утримання та вирощування ракоподібних (раки, креветки 
тощо) ставовими або індустріальними методами.  

30. Розробка рибоводно-технологічних схем в інтегрованих господарствах 
(рибоводно-птахівничих, рибоводно-ракоподібних, аквапоніка тощо). 

31. Оцінка якості води при індустріальних методах вирощування об'єктів 
аквакультури. 

32. Застосування нетрадиційних кормів та кормових домішок (відходи 
тваринництва, рослинництва, нетрадиційні живі організми) в годівлі риб (коропові, 
осетрові, форелеві). 

33. Гідрохімічні та гідробіологічні дослідження природної водойми 
(водосховище, ділянка річки, озеро, ставок, меліоративний канал) з оцінкою 
рибогосподарського потенціалу та якості вод з метою майбутньої рибогосподарської 
експлуатації. 

34. Організація повносистемного ставового господарства по вирощуванню 
……….товарної риби ……………на ставах, розташованих ………………… 

35. Біологічні особливості вирощування риби певного виду в умовах 
конкретного господарства. 

36. Вирощування коропа в полікультурі в умовах господарства………….. 
37. Вирощування рибопосадкового матеріалу коропа (білого амура, 

товстолобика тощо) в умовах певного господарства. 
38. Біотехнологія вирощування нетрадиційного об’єкта аквакультури в 

умовах господарства ………… 
39. Нормативно-правове регулювання аквакультури в Україні. 
40. Рекреаційне та спортивне рибальство на території …………. (в певному 

господарстві): екологічні та економіко-соціальні аспекти. 
Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне 
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тлумачення. Здобувач вищої освіти має право обрати тему кваліфікаційної роботи з 
числа визначених кафедрою або ж запропонувати власну тему з обґрунтуванням 
актуальності її розробки. Закріплення теми кваліфікаційної роботи, призначення 
наукового керівника та консультантів (у разі потреби) затверджується наказом ректора 
університету. 

 
1.4. Керівництво кваліфікаційними роботами 

Керівник кваліфікаційної роботи консультує здобувача освітнього ступеня на 
всіх етапах виконання роботи. 

Обов’язки керівника кваліфікаційної роботи: 
- видати дипломнику затверджене завідувачем кафедри завдання на виконання 

кваліфікаційної роботи, в якому вказати структуру роботи; 
- допомогти дипломнику в розробці календарного плану виконання роботи із 

зазначенням його термінів; 
- порадити дипломнику необхідну навчальну, наукову, довідкову літературу та 

інші матеріали, що можуть бути використані під час написання кваліфікаційної 
роботи; 

- контролювати процес проведення дослідження та оформлення отриманих 
результатів; 

- формулювати зауваження і рекомендації щодо покращення якості роботи; 
- складати відгук на завершену та оформлену кваліфікаційну роботу, обсяг якого 

становить 1-2 сторінки; 
- здійснювати перевірку відповідності електронної версії кваліфікаційної роботи 

рукопису (під час передачі її на кафедру); 
- консультує у процесі підготовки доповіді та презентаційних матеріалів, 

контролює їх відповідність результатам дослідження, наведеним у роботі. 
 

1.5. Зміст і структура кваліфікаційної роботи 
 

Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти виконується державною 
мовою у вигляді спеціально підготовленої праці на правах рукопису в твердій 
палітурці та в електронній формі. 

Структура кваліфікаційної роботи включає: 
• титульний аркуш (приклад оформлення у Додатку А); 
• анотація (приклад оформлення у Додатку Б); 
• зміст (приклад оформлення у Додатку В); 
• перелік умовних позначень (за необхідності); 
• вступ; 
• основна частина; 
• список використаних джерел; 
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• додатки. 
Кожен з цих елементів, а також розділи основної частини та додатки 

мають починатися з нової сторінки. 
Анотація кваліфікаційної роботи подається державною та англійською 

мовами. В анотації мають бути стисло представлені основні результати 
дослідження та практична цінність роботи. В анотації також вказуються: 
прізвище та ініціали здобувача вищої освіти; тема кваліфікаційної роботи; 
освітній ступінь, на який претендує здобувач; спеціальність (шифр і назва); 
найменування закладу вищої освіти; місто, рік. Для забезпечення тематичного 
пошуку кваліфікаційної роботи в анотації наводяться ключові слова відповідною 
мовою. Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту роботи 
і відображати тематику дослідження. Кількість ключових слів становить 5-15. 
Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок через кому в 
алфавітному порядку. Обсяг анотації – 1 сторінка. 

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. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірювання, скорочень 
подається за необхідності у вигляді окремого списку. Додатково їх пояснення 
наводиться у тексті при першому згадуванні. Скорочення слів проводиться 
згідно ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис 
скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
правила». 

У вступі подається загальна характеристика кваліфікаційної роботи, 
зокрема:  

- обґрунтування вибору теми дослідження (висвітлюється зв’язок теми 
магістерської роботи із сучасними дослідженнями у відповідній галузі знань шляхом 
критичного аналізу з визначенням сутності наукової проблеми або завдання);  

- мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження; 
- об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і 

обране для вивчення.  
- предмет дослідження міститься в межах об'єкту 
- методи дослідження (із зазначенням конкретного застосування кожного 

методу); 
- перелік публікацій автора за темою дослідження; 
- практичне значення отриманих результатів; 
- структура та обсяг роботи. Обсяг вступу становить 2 сторінки. 

Актуальність теми кваліфікаційної роботи розкриває важливість та 
практичну значущість дослідження. При її формулюванні здійснюється 
обґрунтування важливості теми для розв’язання та дослідження сучасних 
екологічних проблем. 

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та тісно 
пов’язаними із темою кваліфікаційної роботи. На основі мети дослідження 
формулюються завдання. Здобувач вищої освіти розв’язує завдання у процесі 
підготовки кваліфікаційної роботи. 

Об'єктом дослідження магістерської кваліфікаційної роботи може бути 
процес, тобто те, що створює певні проблемні ситуації. Предмет дослідження – 
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це частина об'єкта та сфера його діяльності, на яку спрямовано основну увагу 
дослідника. Предмет дослідження визначає тему магістерської кваліфікаційної 
роботи. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 
співвідносяться між собою як загальне та часткове. 

Перелік публікацій автора за темою дослідження має містити назви статей, 
тез доповідей, підготовлених за матеріалами роботи, виступи на науково- 
практичних конференціях. 

Практичне значення отриманих результатів включає перелік отриманих в 
процесі написання кваліфікаційної роботи результатів, що можуть бути 
використаними на практиці. 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи повинні інформувати про 
обсяг роботи (кількість сторінок), структурні частини роботи, кількість таблиць, 
рисунків. 

Основна частина кваліфікаційної роботи включає: вступ; розділи роботи; 
висновки. Обсяг основного тексту кваліфікаційної роботи становить: 25-30 
сторінок. Кваліфікаційна робота включає три розділи. У розділах роботи має 
бути викладено зміст власних досліджень здобувача, зроблено посилання на 
його праці. Список цих праць має міститися у списку використаних джерел. У 
разі використання наукових результатів, ідей та матеріалів інших авторів у 
тексті роботи повинні бути посилання на публікації даних авторів. 

Кваліфікаційна робота має бути викладена у науковому стилі з 
використанням усталених термінів. Не допускається художній чи 
ппубліцистичний стиль. Слід уникати надто складних словесних конструкцій, не 
допускати надмірної описовості, необґрунтованих тверджень і висловів, 
повторів думок. Розділи кваліфікаційної роботи можуть поділятися на 
підрозділи. 

Висновки наводять до розділів і роботи в цілому. Висновки до розділів 
містять результати дослідження, одержані у відповідному розділі. У загальних 
висновках стисло викладаються найважливіші результати кваліфікаційної 
роботи, вказуються проблеми, для розв’язання яких можуть бути застосовані 
результати дослідження. Обсяг висновків (загальних) становить 1-2 сторінки. 

Список використаних джерел формується здобувачем освітнього ступеня 
за вибором одним із таких способів: 

• у порядку появи посилань у тексті; 
• в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 
• у хронологічному порядку. 

Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється 
відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання» (Додаток Г). Список використаних джерел у кваліфікаційній 
роботі має налічувати не менше 40 найменувань. 

Додатки оформлюються як продовження кваліфікаційної роботи і 
розміщуються після списку використаних джерел. До додатків може включатися 
допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття кваліфікаційної 
роботи: 

• проміжні формули і розрахунки; 
• таблиці допоміжних статистичних даних; 
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• протоколи та акти випробувань, впровадження; 
• інструкції та методики, опис алгоритмів, які не є основними 

результатами роботи, описи і тексти комп’ютерних програм 
вирішення задач за допомогою електронно-обчислювальних засобів, 
які розроблені у процесі виконання роботи; 

• ілюстрації допоміжного характеру; 
• інші матеріали. 

На кожний додаток має бути посилання у тексті роботи. 
Кваліфікаційна робота оформлюється відповідно до правил, наведених у 

Додатку Д. 
 

1.6. Вимоги до змістового наповнення розділів кваліфікаційної роботи. 
У першому (теоретичному) розділі основної частини кваліфікаційної 

роботи здійснюється аналіз і узагальнення опрацьованих наукових джерел, 
формулюються авторські висновки, визначаються перспективи подальших 
дослідницьких пошуків. Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних 
висновків та тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у 
вітчизняних та зарубіжних наукових та навчально-методичних виданнях, у т. ч. з  
наукометричної бази Sсорus, Web of Science, Index Copernicus International та 
інших. 

На основі аналізу літературних джерел за темою кваліфікаційної роботи 
визначаються питання за обраним напрямком досліджень. Теоретичний розділ 
повинен складатися з наступних підрозділів: 

– аналіз проблеми дослідження; 
– формулювання точок зору науковців на вирішення проблеми; 
– постановка основних завдань; 
– теоретичне обґрунтування методів дослідження. 
Посилання на наукові публікації обов’язково має супроводжуватись 

відомостями про автора (авторів) публікації та номера, за яким ця публікація 
знаходиться в списку літератури. 

В роботі можливе не одноразове посилання на одне і теж джерело, якщо 
автори отримали результати по багатьох показниках. В результаті аналізу 
літературних джерел здобувач формує актуальність та мету подальшого 
дослідження. 

У другому розділі основної частини кваліфікаційної роботи представляють 
характеристику предмету та методику дослідження. Розділ включає опис 
сучасного стану досліджуваного об'єкта, перелік та характеристику методів 
вирішення завдань і їхні порівняльні оцінки, опис експериментального 
обладнання, розробку загальної методики дослідження. 

Даний розділ повинен складатися з наступних підрозділів: 
– план експериментальних досліджень (за потреби); 
– характеристика предмету дослідження; 
– методика проведення експериментальних досліджень; 
При підготовці кваліфікаційної роботи здобувачі вищої освіти можуть 

використовувати такі групи методів досліджень: загальнонаукові (діють у всіх 
галузях науки і на всіх етапах дослідження); спеціальні (характерні для певних 
наук). 
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Третій дослідницько-аналітичний розділ формується шляхом 
використання фактичного матеріалу і зібраної інформації, аналізу та опису 
проблем дослідження на прикладі конкретних об’єктів. Дослідження проблеми 
має здійснюватися на основі накопиченого і систематизованого матеріалу, 
групування та обробки даних, що дозволяє проводити кваліфікований аналіз, 
обґрунтовувати пропозиції. Текст кваліфікаційної роботи доречно підкріпити 
реальними документами установ, організацій, що наводяться у додатках. 

Даний розділ повинен складатися з наступних підрозділів: 
– результати експериментальних досліджень; 
– математична обробка та обговорення результатів; 
– практичне значення результатів. 
Результати експерименту подаються у вигляді таблиць, графіків, діаграм, 

рисунків. Наведені результати експериментів бажано порівнювати з 
результатами інших дослідників, які не згадуються в огляді літератури. 

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ 
ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
2.1. Порядок виконання кваліфікаційної роботи. 

 
Порядок виконання кваліфікаційної роботи містить такі етапи: 

• вибір теми; 
• постановка мети, визначення завдань, об’єкту, предмету та методів 

дослідження, формування змісту роботи; 
• проведення дослідження за обраною темою, підготовка наукових 

публікацій, викладення тексту роботи згідно з її структурою; 
• формування висновків та пропозицій, складання списку 

використаних джерел, оформлення роботи згідно встановлених 
вимог; 

• подання наукових публікацій та кваліфікаційної роботи керівнику; 
• усунення зауважень, доопрацювання роботи; 
• складання відгуку на роботу, перевірка відповідності електронної 

версії кваліфікаційної роботи рукопису; 
• рецензування роботи; 
• подання роботи із супроводжуючими документами (завданням на 

роботу, відгуком керівника, рецензією на роботу) та науковими 
публікаціями за відповідною тематикою на випускову кафедру; 

• проведення попереднього захисту кваліфікаційної роботи на 
засіданні випускової кафедри 

Здобувач освітнього ступеня обирає тему кваліфікаційної роботи із 
переліку тем, який розробляє випускова кафедра з урахуванням: вимог освітньо- 
професійної програми підготовки фахівців, галузевого стандарту вищої освіти; 
власного досвіду керівництва кваліфікаційними роботами; напрямків наукових 
досліджень та професійних інтересів науково-педагогічного складу кафедри, 
замовлень і рекомендацій виробничих підприємств, науково-дослідних 
інститутів, галузевих міністерств і відомств тощо. Окремі теми кваліфікаційних 
робіт можуть бути запропоновані здобувачами освітнього ступеня з відповідним 
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обґрунтуванням доцільності їх розробки. Як правило, дані теми пов'язані з 
науково-дослідною роботою здобувачів на кафедрі або їх професійною 
діяльністю (для студентів заочної форми навчання). 

Тематика кваліфікаційних робіт розглядається на засіданні випускової 
кафедри і затверджується наказом ректора університету. Для здобувачів 
освітнього ступеня бакалавра теми кваліфікаційних робіт затверджуються у 
п’ятому семестрі підготовки фахівців. 

Після затвердження теми кваліфікаційної роботи здобувач освітнього 
ступеня разом із керівником складає індивідуальний план виконання роботи у 
вигляді «Завдання на кваліфікаційну роботу». Завдання на кваліфікаційну 
роботу повинно містити: тему роботи, предмет, об’єкт, методи та інформаційну 
базу дослідження, перелік питань, які потрібно розробити, а також календарний 
план виконання роботи (Додаток Е). 

Завдання на кваліфікаційну роботу підписує керівник роботи, здобувач і 
затверджує завідувач випускової кафедри. 

Згідно затвердженого плану роботи здобувач освітнього ступеня 
проводить дослідження за обраною темою, результати якого оприлюднює у 
вигляді наукових публікацій. Кількість наукових публікацій має становити не 
менше трьох, у тому числі одноосібних – не менше однієї або не менше однієї 
наукової фахової статті. Як наукові публікації можуть зараховуватися тези 
доповідей здобувача на факультетських (або міжфакультетських) наукових 
конференціях, які проводяться в університеті. Зокрема, на наступних 
конференціях: «Водні та наземні екосистеми», «Наукові читання», «Сучасні 
проблеми урбанізованих територій», «Молодь, наука, практика», «Студентські 
наукові читання» та інших. Рекомендований обсяг однієї тези наукової доповіді 
становить 3-4 сторінки друкованого тексту. 

За сукупністю наукових публікацій здобувача викладається текст 
кваліфікаційної роботи згідно вимог, наведених Додатку Д. 

Кваліфікаційна робота підлягає рецензуванню. Рецензувати роботу можуть 
наукові та науково-педагогічні працівники (з науковим ступенем) закладів вищої 
освіти, провідні спеціалісти підприємств, організацій та установ. Коло наукових 
і фахових інтересів рецензента має відповідати тематиці кваліфікаційної роботи. 
Рецензія має містити: 

• характеристику актуальності теми й практичної цінності результатів 
дослідження; 

• відповідність змісту роботи меті й завданням; 
• висновок про переваги й недоліки розкриття теми; 
• зауваження до оформлення, стилю роботи; 
• оцінку роботи за національною шкалою оцінювання («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно») і висновок про можливість її 
допуску до захисту перед екзаменаційною комісією; 

• посаду рецензента, його підпис і дату (Додаток З). 
Рецензія повинна бути завірена на підприємстві (організації, установі), де 

працює рецензент, у випадку якщо рецензент не є працівником Поліського 
національного університету. Обсяг рецензії становить 1-2 сторінки. 
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За два тижні до захисту кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною 
комісією, здобувач освітнього ступеня подає на випускову кафедру: 

• кваліфікаційну роботу, оформлену згідно встановлених вимог, у 
друкованому й електронному вигляді (у форматі PDF – з 
можливістю копіювання); 

• супроводжуючі документи до роботи (завдання на роботу, відгук 
керівника, рецензію на роботу); 

• наукові публікації, які містять основні результати за темою 
дослідження (у форматі PDF – з можливістю копіювання). 

 
2.2. Порядок захисту кваліфікаційної роботи. 

 
З метою підвищення якості кваліфікаційної роботи проводиться її 

попередній захист на засіданні кафедри екологічної безпеки та економіки 
природокористування за участі гаранта освітньої програми. За результатами 
попереднього захисту ухвалюється рішення про рекомендацію кваліфікаційної 
роботи до захисту перед екзаменаційною комісією або її доопрацювання. У разі 
позитивного рішення кафедри кваліфікаційна робота перевіряється на 
академічний плагіат. Після чого кваліфікаційна робота і наукові публікації 
здобувача освітнього ступеня розміщуються в інституційному репозитарії 
університету. 

Якщо кваліфікаційна робота отримує негативну оцінку, авторові надається 
можливість її доопрацювати у встановлені терміни. Після доопрацювання 
роботи здобувач освітнього ступеня подає її на випускову кафедру, яка повторно 
розглядає роботу. 

У випадку надання негативного відгуку керівником роботи або негативної 
рецензії остаточне рішення про допуск (або недопущення) кваліфікаційної 
роботи до захисту перед екзаменаційною комісією приймає кафедра екологічної 
безпеки та економіки природокористування. 

Порядок захисту кваліфікаційної роботи містить такі етапи: 
• підготовка до захисту роботи; 
• захист роботи. 

Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи – це формування здобувачем 
освітнього ступеня доповіді та презентаційних матеріалів за результатами 
дослідження, наведеними у роботі. 

Доповідь – це стислий виклад основних положень роботи з акцентуванням 
уваги на практичну цінність отриманих здобувачем результатів. Зміст доповіді 
повинен містити посилання на презентаційний матеріал. 

Презентаційний матеріал розробляється здобувачем освітнього ступеня, 
як правило, у програмі Microsoft PowerPoint. Кількість слайдів – 8-10 шт. 
Доповідь і презентаційний матеріал погоджуються із керівником роботи. 

Для проведення публічного захисту кваліфікаційних робіт щорічно 
створюється екзаменаційна комісія. Екзаменаційна комісія діє протягом 
календарного року. До складу екзаменаційної комісії входять голова комісії та 
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члени комісії. Голова комісії призначається ректором університету з числа 
провідних фахівців підприємств, вчених наукових установ, науково- 
педагогічних працівників інших закладів вищої освіти. Члени екзаменаційної 
комісії призначаються з числа деканів факультетів, завідувачів кафедрами, 
професорів, доцентів, старших викладачів університету, які мають науковий 
ступінь, та провідних фахівців підприємств із відповідних спеціальностей. 
Персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується ректором 
університету не пізніше, як за місяць до початку роботи комісії. 

Терміни проведення публічного захисту кваліфікаційних робіт 
визначаються навчальними планами підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою та графіком освітнього процесу. 

Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт, критерії оцінювання 
компетентностей здобувачів вищої освіти під час захисту розробляються 
випусковою кафедрою. 

Публічний захист кваліфікаційних робіт проводиться на засіданні 
екзаменаційної комісії за участю не менше половини членів комісії. Публічний 
захист кваліфікаційних робіт може проводитися як в університеті, так і на 
підприємствах, в організаціях, для яких тематика робіт становить науково- 
теоретичний або практичний інтерес. 

До початку захисту кваліфікаційних робіт випускова кафедра подає до 
екзаменаційної комісії: 

• виконану студентом кваліфікаційну роботу; 
• відгук керівника роботи; 
• рецензію на роботу; 
• інші матеріали, які  характеризують практичну цінність виконаної 

роботи. 
Для розкриття змісту кваліфікаційної роботи здобувачу освітнього ступеня 

надається до 15 хвилин. Демонстрація презентаційних матеріалів здійснюється із 
застосуванням, як правило, мультимедійного проектора. 

Після доповіді здобувач відповідає на запитання членів екзаменаційної 
комісії. З дозволу голови екзаменаційної комісії запитання можуть поставити всі 
присутні на захисті. 

Секретарем екзаменаційної комісії зачитуються відгук керівника і рецензія 
на роботу. Завершується захист кваліфікаційної роботи відповіддю здобувача 
освітнього ступеня на висловлені зауваження. 

Результати публічного захисту кваліфікаційних робіт оцінюються за 
стобальною шкалою, шкалою ECTS та національною шкалою. Розподіл балів та 
критерії оцінки кваліфікаційної роботи представлено у табл. 2.1. Рішення про 
оцінювання рівня підготовки здобувачів освітнього ступеня, а також про 
присвоєння їм кваліфікації та видачу документів про вищу світу державного 
зразка, приймається екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим 
голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у 
засіданні. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос голови комісії є 
вирішальним. Повторний захист кваліфікаційних робіт з метою підвищення 
оцінки не проводиться. 
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Таблиця 2.1 
Розподіл балів та критерії оцінки кваліфікаційної роботи 

 
Зміст роботи Презентація Захист Всього 

до 80 до 10 до 10 100 

Критерії оцінки Максимальна 
кількість балів 

Зміст кваліфікаційної роботи 
Повнота виконання усіх завдань 60 
Аргументованість висновків 10 
Стиль, грамотність 5 
Якість оформлення 5 
Разом 80 
Презентація кваліфікаційної роботи 
Інформативність та відповідність слайдів змісту роботи 5 
Якість оформлення слайдів 5 
Разом 10 
Захист кваліфікаційної роботи 
Аргументоване доведення проблеми 5 
Повнота і вичерпність відповідей 5 
Разом 10 
Всього 100 

 
Порядок дій у випадку, коли здобувач не з’явився на захист 

кваліфікаційної роботи або отримав оцінку «незадовільно» міститься у 
Положенні про кваліфікаційні роботи у Житомирському національному 
агроекологічному університеті (Поліському національному університеті). 
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Додаток А 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет лісового господарства та екології 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Кваліфікаційна робота 

на правах рукопису 
 
 
 

 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти)  
УДК    

(індекс) 
 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 
 
 
 

(тема роботи) 
 

207 Водні біоресурси та аквакультура 
(шифр і назва спеціальності) 

Подається на здобуття освітнього ступеня магістр 
 

кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання 
ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 
(підпис, ініціали та прізвище здобувача вищої освіти) 

 
Керівник роботи 

 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
(науковий ступінь, вчене звання 

 
 
 
 

Житомир – 2021 



19  

Додаток Б 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Остапенко Б.О. Досвід вирощування кларієвого сома в різних умовах утримання 

та годівлі.  – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 

207 – водні біоресурси та аквакультура – Поліський національний університет, 

Житомир, 2021. 

 
Зміст анотації 

Ключові слова 

 
 
 

SUMMARY 
 
 

Ostapenko B.O. Experience of growing Claria catfish in different conditions of 

keeping and feeding. - Manuscript of the qualification work. 

Qualification work for the bachelor's degree in specialty 207 - aquatic 

bioresources and aquaculture -  Polissya National University, Zhytomyr, 2021. 

 
Annotation content 

Keywords 
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Додаток Г 
ПРИКЛАДИ 

оформлення списку використаних джерел 
згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання» 
Характеристика  

Приклад оформлення джерела 
Книги 

 
До трьох авторів 

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. 
Підприємництво у сільській місцевості : довідник. Житомир, 
2013. 321 с. 

Чотири і більше авторів Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 
172 с. 

 
Колективний автор 

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів 
доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. 
агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015. 648 с. 

Багатотомне видання Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / 
гол. ред. В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 

 
За редакцією 

Сталий розвиток сільських територій : монографія / за ред. 
Т. Зінчук, Ю. Раманаускаса. Київ : Центр учбової літератури, 
2019. 421 с. 

Автор і перекладач Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. 
В. Б. Боброва. Москва, 1996. 698 с. 

Частина видання 
 

Розділ книги 
Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері 
виробництва. Основи аграрного підприємництва / за ред. 
М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5-15. 

Тези доповідей, Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих 

матеріали органічних відходів на природні ресурси світу. Органічне 

конференцій виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108. 

 Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 
Статті з періодичних підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського 
видань національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 

 2013. Вип. 148. С. 31-34. 
Електронні ресурси 

 
Книги 

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна 
політика: підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. 
URL: http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 
10.11.2017). 

 
Законодавчі документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. 
URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата 
звернення: 02.11.2017). 

 

Періодичні видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного 
виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна 
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http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf
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http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp%3Bj=efektyvna-ekonomika&amp%3Bs=ua&amp%3Bz=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp%3Bj=efektyvna-ekonomika&amp%3Bs=ua&amp%3Bz=2525
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Додаток Д 

ПРАВИЛА 
оформлення кваліфікаційних робіт 

 
Формат Друкований текст   за   допомогою комп'ютерної техніки   з   використанням 

текстового редактора Word 
Інтервал Роботу друкують на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 

мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу 
Шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14 рt 
Поля Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве –25 

мм, праве – 15 мм, верхнє –20 мм, нижнє – 20 мм 
Нумерація 
сторінок 

Сторінки нумеруються арабськими цифрами, з дотриманням наскрізної 
нумерації впродовж усього тексту роботи. Нумерація сторінок починається з2-ї 
сторінки. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті 

Нумерація 
розділів і 
підрозділів 

Розділи і підрозділи роботи нумеруються арабськими цифрами. Розділи 
повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення змісту роботи. 
Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, відокремлених 
крапкою 

Формули та 
рисунки 

Формули та рисунки розміщують безпосередньо після посилання на них у 
тексті роботи. Нумеруються формули та рисунки арабськими цифрами в межах 
розділу. Номер формули (рисунка) складається з номера розділу та порядкового 
номера формули (рисунка), відокремлених крапкою. Формула, що нумерується, 
наводиться посередині нового рядка (нумерація – з правого боку в дужках). 
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, 
якщо вони не пояснювалися в тексті, слід наводити безпосередньо під 
формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Номер рисунка, 
назва та пояснювальні підписи розміщуються під рисунком 

Таблиці Таблицю розміщують безпосередньо після посилання на неї у тексті роботи або 
на наступній сторінці. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, що 
відображає її зміст. Нумерація таблиць здійснюється арабськими цифрами в 
межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового 
номера таблиці, відокремлених крапкою 

Посилання на 
використані 

джерела 

Посилання на використані джерела зазначаються порядковим номером згідно їх 
переліку у квадратних дужках, наприклад: [7, с. 35], що означає 7 – номер 
джерела із списку літератури; с. 35 – сторінка з даного джерела, з якої наведено 
конкретну інформацію; [10] – 10 – джерело із списку літератури, з якого 
наведено узагальнену інформацію 

Додатки Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 
винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. У 
матеріалах додатків допускається використання шрифту розміром не менше 10 
pt та одинарного міжрядкового інтервалу. 
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Додаток Е 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Факультет лісового господарства та екології 

Кафедра біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук 

 
Спеціальність 207 Водні біоресурси та 
аквакультура 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 
 
 

 

 
ЗАВДАННЯ 

« » 20 р. 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 
 

(прізвище ,ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 
 

1. Тема кваліфікаційної роботи _ 
 
 

затверджена наказом від « » 20 р. №    
2. Термін подання роботи    

 

_ 3. Предмет дослідження __ 
 

4. Об’єкт дослідження __ 

5. Методи дослідження __ 
 
 

6. Інформаційна база дослідження    
 
 
 
 

7. Зміст роботи (перелік питань, які потрібно розробити)   
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8. Перелік графічного матеріалу    
 
 
 

9. Дата видачі завдання    
 

Керівник роботи 
 

(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (прізвище ,ім’я, по батькові) 
 

Завдання прийняв 
до виконання 

 
 
 

(підпис) (прізвище ,ім’я, по батькові) 
 
 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

 

№ Назва етапів кваліфікаційної роботи Термін виконання Примітка з/п 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Здобувач вищої освіти       

 
Керівник роботи 

(підпис) (прізвище ,ім’я, по батькові) 

(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (прізвище ,ім’я, по батькові) 

« _» 20 р. 
  



 

Додаток Ж 

ВІДГУК 
керівника кваліфікаційної роботи 

 
(прізвище ,ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

на тему:    
 
 

Актуальність теми 
 
 
 
 

Відповідність виконаної роботи виданому завданню 
 
 
 
 

Короткий огляд змісту роботи (із зазначенням самостійних розробок 

студента). 
 
 
 

Найважливіші теоретичні та практичні результати роботи Інші питання, 

які характеризують професійні якості студента. 
 
 
 

Загальний висновок (про можливість допуску роботи до захисту на 

засіданні ЕК) 
 
 
 

Керівник роботи          
 

(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (прізвище ,ім’я, по батькові) 
 
 

« _» 20 р. 



 

Додаток З 
РЕЦЕНЗІЯ 

на кваліфікаційну роботу 
 
 

(прізвище ,ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 
 

на тему:    
 
 
 

Актуальність теми й практичної цінності результатів дослідження. 
 
 
 

Відповідність змісту роботи меті й завданням. 
 
 
 

Висновок про переваги й недоліки розкриття теми. 
 
 
 

Зауваження до оформлення, стилю роботи. 
 
 
 

Висновок про те, чи підготовлений автор до самостійної роботи як 
фахівець і чи заслуговує на присудження відповідної кваліфікації. 

 
 
 

Оцінка за чотирибальною шкалою _ 

Рецензент кваліфікаційної роботи 

 
(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (прізвище ,ім’я, по батькові) 

 

« _» 20 р. 
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