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Положення про випускні кваліфікаційні роботи в Національному 

транспортному університеті (далі – Університет) розроблено відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього 

процесу в Національному транспортному університеті, Положення про порядок 

створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії НТУ та інших 

нормативно-правових актів. 

Випускна кваліфікаційна робота (далі – ВКР) є самостійним 

кваліфікаційним навчально-науковим дослідженням здобувача вищої освіти, 

яке виконується на завершальному етапі навчання в університеті для отримання 

освітнього ступеня «бакалавр», «магістр». 

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи має на меті: 

- систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних 

знань зі спеціальності і психолого-педагогічних або спеціальних дисциплін та 

застосування цих знань при розв’язанні конкретних завдань; 

- розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою 

дослідження та проведення експерименту при розв’язуванні проблем і питань, 

що порушуються у кваліфікаційній роботі; 

- з’ясування підготовленості здобувачів вищої освіти до самостійної 

роботи в сучасних умовах. 

Виконання кваліфікаційної роботи передбачає вирішення наступних 

завдань: 

- поглиблення, систематизацію та закріплення отриманих під час 

навчання теоретичних знань здобувача вищої освіти; 

- виявлення здатності здобувача вищої освіти обрати і проаналізувати 

наукову або практичну проблему, зробити теоретичні висновки і узагальнення 

на основі сучасних методологічних засад фахового напряму, застосувати 

знання при вирішенні конкретних наукових та виробничих (фахових) завдань, 

обґрунтувати практичні рекомендації;  



- напрацювання і поглиблення навичок самостійної роботи з 

літературними джерелами, методичними та інструктивними матеріалами, а 

також оволодіння методикою досліджень та експерименту; 

- вивчення та осмислення досвіду професійної діяльності за сучасних 

умов; 

- виконання роботи на замовлення конкретних установ (закладів 

середньої освіти, закладів вищої освіти, позашкільних закладів освіти, 

підприємств тощо) – бази практики здобувача вищої освіти; 

- визначення рівня професійної компетентності випускника як його 

здатності до самостійної практичної роботи, творчого вирішення фахових 

завдань. 

До керівництва випускними кваліфікаційними роботами освітнього 

ступеня «бакалавр», «магістр» (за освітньо-професійною програмою) 

залучаються науково-педагогічні працівники з науковим ступенем за 

відповідною або суміжною спеціальністю; до керівництва випускними 

кваліфікаційними роботами освітнього ступеня «магістр» (за освіто-науковою 

програмою) – з науковим ступенем та вченим званням за відповідною або 

суміжною спеціальністю. 

За одним керівником може бути закріплено не більше восьми 

кваліфікаційних робіт. 

Керівник випускної кваліфікаційної роботи повинен: 

- надавати допомогу у виборі теми, розробці плану роботи, 

здійснювати консультування у використанні джерел та літератури, методології 

дослідження; 

- надавати допомогу в розробці календарного плану на весь період 

виконання кваліфікаційної роботи; 

- надавати систематичні консультації щодо виконання ВКР; 

- перевіряти виконання роботи (за частинами і в цілому); 

- надати письмовий висновок на роботу. 



Обов’язки здобувача вищої освіти (виконавця) випускної кваліфікаційної 

роботи: 

- у терміни, визначені керівником, підібрати та опрацювати 

матеріали, необхідні для виконання ВКР; 

- скласти та узгодити з керівником календарний план-графік 

виконання ВКР з урахуванням трудомісткості розділів, необхідності перевірки 

матеріалів керівником та консультантами, отримання висновку керівника і 

рецензії та своєчасного надання повністю підготовленої, перевіреної та 

допущеної до захисту роботи не менш ніж за десять днів до її захисту при 

Екзаменаційній комісії (далі – ЕК); 

- не менше одного разу на два тижні, інформувати керівника про 

стан виконання роботи відповідно до плану-графіку, надавати на його вимогу 

необхідні матеріали для перевірки; 

- самостійно виконувати ВКР; 

- при виконанні ВКР враховувати сучасні досягнення науки і 

техніки, використовувати передові методики наукових та експериментальних 

досліджень, приймати оптимальні рішення із застосуванням системного 

підходу; 

- при розробці дослідницьких процесів, проведенні різного роду 

розрахунків та їх моделюванні використовувати сучасні комп’ютерні 

технології; 

- особисто подати ВКР, допущену до захисту, для перевірки на 

наявність академічного плагіату, а також рецензенту; 

- ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензії та 

підготувати (у разі необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження при 

захисті ВКР у ЕК. 

- у визначений строк надати роботу секретарю ЕК; 

- своєчасно прибути на захист або попередити завідувача 

випускової кафедри та голову ЕК (через секретаря ЕК) про неможливість 



присутності на захисті із зазначенням причин цього та наступним наданням 

документів, які засвідчують поважність причин. 

За достовірність фактичного матеріалу й іншої інформації, поданої 

кваліфікаційній роботі, обґрунтованість і вірогідність висновків та положень, 

що виносяться на захист, несе відповідальність безпосередньо автор 

дослідження і його науковий керівник. 

Випускна кваліфікаційна робота виконується державною мовою з 

урахуванням орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм. 

Визначення тематики та організація виконання ВКР, структура ВКР, 

загальні вимоги до оформлення ВКР, підготовка до захисту та захист ВКР 

відбуваються на основі методичних вказівок, що розробляються окремо 

кожною випусковою кафедрою. 

Положення набирає чинності з моменту його затвердження. 

Контроль за виконанням Положення покласти на проректора з навчальної 

роботи. 

У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-правові 

документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні пункти 

Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 

 


