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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ

Захист квалiфiкацiйноi' випускноi' роботи проводиться на пiдставi вимог
Положения про органiзацiю освiтнього процесу в Нацiональнiй академii'
Державноi' прикордонноi' служби Украi'ни iменi Богдана Хмельницького (далi
Нацiональна академiя), яке затверджено наказом ректора академii' вiд 26.12.18
року № 316 та Положения про порядок створения та органiзацiю роботи
екзаменацiйноi' кoмicii' в Нацiональна академiя, затвердженого наказом ректора
академii' вiд 23 грудия 2019 року № 421, навчальних планiв та начальних програм.
Метою виконания квалiфiкацiйноi випускноi' роботи е поглиблене
осмисления слухачами актуалъних проблемних питань (ситуацiй) у сферi
професiйноi' дiяльностi на оперативно-тактичному рiвнi вiйськового управлiния,
опрацювания спрямованих на i·x вирiшения науково обrрунтованих пропозицiй,
рекомендацiй щодо практичноi реалiзацii (упроваджения) запропонованих змiн,
збагачения фонду академiчних текстiв Нацiональноi' академii'.
Освiтньо-професiйною програмою «Безпека державного кордону»
(оперативно-тактичний рiвень) передбачено, що квалiфiкацiйна випускна робота
мае забезпечити:
формувания у здобувачiв iнтегральноi' та програмних компетентностей;
можливiсть дiагностувания рiвия i'x сформованостi за допомогою
програмних результатiв навчания.
Узагальнено зазначенi складовi освiтньо-професiйноi' програми у частинi
виконания квалiфiкацiйноi' випускноi' роботи можна представити таким чином.
Iнтегральна компетентнiсть попягае у здатностi розв'язувати складнi
задачi i проблеми у галузi нацiоналъноi' безпеки (сфера прикордонноi' дiяльностi),
що передбачае проведения дослiдженъ та/або здiйснения iнновацiй та
характеризуеться невизначенiстю умов i вимог.
Загальнi компетентностi, якi формуються пiд час виконания
квалiфiкацiйноi' випускноi' роботи, полягають у здатностях випускникiв:
до абстрактного мисления, аналiзу та синтезу;
знания та розумiния предметноi' областi та розумiния професiйноi'
дiялъностi;
вчитися i оволодiвати сучасними знаниями;
до пошуку, обробления та аналiзу iнформацii з рiзних джерел;
приймати обrрунтованi рiшения;
розробляти та управляти проектами;
оцiнювати та забезпечувати якiсть виконуваних робiт.
Фаховi компетентностi полягають у здатностях випускникiв:
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управляти дiяльнiстю центрального органу виконавчо'i влади, його
структурних гцдроздцпв, а також територiальних органiв Державно'i
прикордонно'i служби Укра'iни в повсякденних умовах, участi у боротьбi з
органiзованою злочиннiстю та протидй незаконнiй мirpaцi'i на державному
кордон] Укра'iни та в межах контрольованих прикордонних районiв, участi у
заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також припинення дiяльностi
незаконних военiзованих або збройних формувань (груп), органiзованих груп та
злочинних органiзацiй, що порушили порядок перетинання державного кордону
Укра'iни;
органiзовувати
здiйснення
розвiдувально'i,
контррозвiдувально'i,
iнформацiйно-аналiтично'i та оперативно-розшуково'i дiяльностi в iнтересах
забезпечення захисту державного кордону Укра'iни;
здiйснювати компетентну комунiкацiю з суб'ектами забезпечення
нацiонально'i безпеки, виконувати координацiйнi функцi'i, налагоджувати
стратегiчнi комунткацй з громадськiстю з питань, якi вщносяться до компетенцi'i
ДПСУ;
органiзовувати дiяльнiсть прикордонних представникiв Укра'iни з питань,
пов'язаних з пiдтримання режиму державного кордону Укра'iни, виконання
пов'язаних iз цим мiжнародних договорiв, створення умов для мирного
розв'язання прикордонних конфлiктiв та iнцидентiв на державному кордонi
Укра'iни.
Програмнi результати навчання демонструються слухачами як вмiння
використовувати сучаснi науковi методи для проведения та завершения
науковоrо проекту, що об'сднуе iнструменти пов'язаних дисциплiн, вирiшуючи
важливе наукове завдання, що стосуеться забезпечення нацiонально'i безпеки, та,
презентуточи сво] досягнення у форм] звiту з використанням посипань, додаткiв,
документiв вiдповiдно до теми, захистити його перед Екзаменацiйною комiсiею.
Огже, виконання та захист квалiфiкацiйно'i випускног роботи
здiйснюються в iнтересах формування таких програмних результатiв навчання:
IIP-01 Оцiнювати та проrнозувати розвиток обстановки, аналiзувати
сценарi'i дiй правопорушникiв, органiзованих злочинних уrруповань та тактику
дiй а'еднань i частин евентуального противника на дiлянцi органу охорони
державного кордону, рiвень загрози;
ПР-02 Органiзовувати оперативно-службову дiяльнiсть органу охорони
державного кордону на заданий перiод, комплексне функшонування пiдсистем
побудови охорони державного кордону, ефективне застосування сил i засобiв у
рiзних умовах обстановки, всебiчне эабеапечення;
ПР-03
Застосовувати
оперативно-тактичнi
розрахунки
щодо
спроможностей органу охорони державного кордону до виконання завдань за
призначенням у всiх формах оперативно-службовот дiяльностi, рiзних видах бою

(бойових дiй, операцiях), в повсякденних умовах та при ускладненнi обстановки,
пiд час припинення (локалiзацii) прикордонного збройного конфлiкту,
прикордонних операцiй, спешапьних заходiв та припинення провокацiй на
державному кордонi;
IIP-04 Аргументувати змiст та оцiнювати виконання функцiй управлiння
органами охорони державного кордону (прийняття рiшення, планування,
органiзацi'i, мотивацi'i та контролю) щодо повсякденно'i та оперативно-службово'i
дiяльностi, бойових дiй у рiзних умовах обстановки;
IIP-05 Оцiнювати ризики щодо дiяльностi органу охорони державного
кордону, застосовувати сучаснi методи обгрунтування рiшень, методики
ошнювання ефективностi;
IIP-06 Органiзовувати та пiдтримувати взаемодiю мiж пiдроздiлами органу
охорони державного кордону, з пiдроздiлами та частинами iнших вiйськових
формувань та правоохоронних органiв, у тому числi iноземними, здiйснювати
координацiю дiй угрупованнями вiйськ (сил)пiд час виконання завдань захисту
державного кордону, органiзовувати i планувати роботу прикордонно
представницького апарату в iнтересах охорони державного кордону;
IIP-07 Арrументувати змiст оперативно-службових та бойових документiв
щодо управлiния органом охорони державного кордону та частинами i
з'еднаннями Збройних Сил Укра'iни;
IIP-10 Оцiнювати стан бойово'i та мобiлiзацiйно'i rотовностi
пiдпорядкованих пiдроздiлiв, вiйськово'i частини, визначати заходи щодо
вшновлення боездатносп (спроможностей до виконання завдань);
IIP-14 Органiзовувати заходи з охорони працi та безпеки життсшяльносп
персоналу органiв охорони державного кордону, охорони навколишнього
середовища в рiзних умовах обстановки;
IIP-15 Органiзовувати взаемодiю та спiвробiтництво з суспiльством,
громадськими органiзацiями та засобами масово'i iнформацii' в iнтересах безпеки
державного кордону.
2. ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ
КВАЛIФIКАЦIЙНОiВИПУСКНОiРОБОТИ
На засiдання пiдкомiсii' Екзаменацiйноi' кoмici'i представляються слухачi,
якi не мають академiчноi' заборrованостi, завершили та оформили квалiфiкацiйнi
випускнi роботи у вiдповiдностi з визначеними вимогами та отримали допуск до
П захисту встановленим порядком (у т.ч. мають всi необхiднi документи: вiдгук
керiвника теми, рецензiю, результати нормоконтролю тощо).
Захист квалiфiкацiйно'i випускноi' роботи зшйснюетъся вiдкрито i гласно,
вiдповiдно до чинних нормативних документiв. Особи, присутнi на атестацй,
можуть вiльно здiйснювати аудiо- та/або вiдео фiксацiю процесу захисту
квалiфiкацiйно'i випускно'i роботи, що не мiстять iнформацiю з обмеженим
доступом, дозволеними для використання в академii' засобами.
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За своiм характером захист квалiфiкацiйноi випускног роботи е науковою
дискусгею, яка вщбуваеться у вимогливiй, принциповiй i водночас
доброзичливiй атмосферi з дотриманням вимог науковот етики.
На початок захисту квалiфiкацiйноi випускног роботи пiдкомiсii
Екзаменацiйноi комгсй подаються такi документи та матерiали:
1) зареестрована та оформлена встановленим порядком квалiфiкацiйна
випускна робота;
2) вiдгук кертвника квалiфiкацiйноi випускног роботи;
3) довiдка про результати перевiрки оригiнальностi роботи;
4) результати нормоконтролю квашфткашйног випускног роботи;
5) рецензiя на квалiфiкацiйну випускну роботу;
6) матерiали, якi характеризують наукову й практичну цiннiсть виконаног
квалiфiкацiйноi випускнот роботи (матерiали, що засвiдчують опублiкування, )
апробацiю та реалiзацiю одержаних слухачем результатiв квалiфiкацiйноi"
випускнот роботи);
7) iлюстративнi матерiали по квалiфiкацiйнiй випускнiй роботi.
Загальнi рекомендацii щодо виступу слухача. На захист квалiфiкацiйноi
випускног роботи слухач готуе доповiдь (тривалiстю 10 ... 12 хв), iлюстративнi
матерiали . (мультимедiйну презентацiю, наочно-плакатне та картографiчне
забезпечення), репрографй друкованих праць тощо. Вказанi матерiали
обов'язково узгоджуються з керiвником квалiфiкацiйноi випускног роботи.
Доповiдь мае вiдповiдати всiм критерiям наукового виступу, бути логiчно
побудованою та добре аргументованою. Чiткiсть, лаконiчнiсть, граматична
правильнiсть висловлювань надають переконливостi доповiдi. Мовлення
слухача мае бути виразним, тобто мати належнi для адекватного сприйняття
темп, гнучкiсть, iнтонацiю тощо. Враження вiд виступу попршуеться, коли
говорять квапливо, «ковтаючи» закiнчення слiв або занадто тихо чи голосно.
Слiд зважати на пози пiд час виступу, жести, мiмiку, маневри та iншi зовнiшнi
форми поведiнки. Не рекомендуетъся подавати виступ у формi читання тексту
доповiдi або змiсту слайдiв.
Пiд час доповiдi необхiдно звертати увагу членiв пiдкомiсii на найбiльш
важливi результати дослiдження, вмiло використовуючи iлюстративнi
матерiали.
Виступ повинен дозволити слухачевi продемонструвати свiй рiвень
теоретичног пiдготовки, професiйноi" ерудицi"i, здiбностi логiчно та виразно
викласти найбiльш суттев] результати проведеного дослiдження.
Пiд час доповiдi за результатами виконання квалiфiкацiйноi випускног
роботи слухач повинен:

1

стисло обгрунтувати актуальнiсть i перспективнiсть теми квалiфiкацiйноi
випускноiроботи;
висвiтлити результати аналiзу спешальног лiтератури, у тому числi,
новiтнiх праць вiтчизняних та закордонних фахiвцiв, на якi спираеться
дослiдження;
звернути увагу на мету, наукове та частковi завдання, якi ставились у
роботi, об'ект i предмет дослiдження, використанi науковi методи;
продемонструвати рiвень науковог та практичног новизни дослiдження.
Зокрема, для кожного результату довести його назву, порядок отримання iз
зазначенням конкретного(их) наукового(их) методу(iв), сутнiсть новизни та
значущiсть, а також пiдтвердити обrрунтованiсть та достовiрнiсть;
зазначити про апробацiю та практичну реалiзацiю здобутих результатiв,
звертаючи увагу на наявнiсть пiдтверджуючих документiв i матерiалiв;
напрями подальших дослiджень за темою квалiфiкацiйноi випускног
роботи.
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3.ПРОЦЕДУРАЗАХИСТУ
КВАЛIФП{АЦIЙНОIВИПУСКНОIРОБОТИ
Захист квалiфiкацiйно1 випускног роботи вiдбувасrься на засiданнi
пiдкомiсi1 Екзаменацiйно1 кoмicii' у такому порядку:
1. Вiдкриття засiдання rоловуючим (головою пiдкомiсi1 Екзаменацiйно1
кoмicii або, у разi його вiдсутностi, головою або заступником rолови
Екзаменацiйно1 кoмicii).
2. Прибуття слухача (який представлятиме на захист результати
квалiфiкацiйно1 випускно1 роботи) в аудиторiю, його рапорт rоловуючому,
пiдrотовка до доповiдi (у разi необхiдностi - за допомоrою помiчника).
3. Представления слухача та його роботи секретарем пiдком1с11
Екзаменацiйно1 комiсi1 (секретар огопошуе назву квалiфiкацiйно1 випускноi
роботи, вiйськове звания, власне iм'я та прiзвище П автора, вщзначае наявнiсть
та правильнiсть оформления необхiдних матерiалiв i реквiзитiв (рiшения щодо
допуску до захисту, вiдrуку керiвника, рецензй, результатiв нормоконтролю,
текстiв публiкацiй та апробацiй, документiв про реалiзацiю за темою тощо),
доводить рiвень успiшностi слухача зriдно довiдки про виконання слухачем
навчального плану i про отриманi ним оцiнки).1
4. Головуючий запитуе слухача про необхiдний час для здiйснения
доповiдi та, пiсля вiдповiдi, надае дозвiл на здiйснения доповiдi.
5. Виступ слухача (10 ... 15 хв).
6. Голова та члени пiдкомiсii" можуть задати запитания слухачу, якi вiн
може занотувати. Головуючий запитус слухача про час, потрiбний для
пiдrотовки вiдповiдей, та, за необхiднiстю, надас до 10 хв (при цьому слухачу
можна користуватися своею квалiфiкацiйною випускною роботою, тезами
доповщг, презентацию, отримати коротку консультацiю вiд керiвника
квалiфiкацiйно1 випускно1 роботи у разi його наявностi).
7. Вiдповiдi на запитання слухачем.
8. Головуючий надае слово керiвнику квалiфiкацiйноi випускно1 роботи.
У разi його вiдсутностi на засiданнi вiдrук на виконану роботу оголошуе
секретар.
9. Секретар оголошуе рецензiю, акцентуючи уваrу на недолiках i
висновку.
10. Головуючий надае слово слухачу для вiдповiдi на зауваження вiд
керiвника квалiфiкацiйно1 випускно1 роботи та рецензента.

1 У разi обмеження часу на захист, цей етап можна вннести на завчасну пiдrотовку до роботи
пiдкомiсii Екзаменацiйноi кoмicii
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11. Публiчне обговорення квалiфiкацiйно1 випускноi роботи, у якому
мають право брати участь yci присутнi на захистi.
12. Заключне слово слухача (за його бажанням).
13. Закрите засiдания пiдкомiсi1 Екзаменацiйно1 комiсi1, на якому
визначаегься загальна оцiнка квалiфiкацiйно1 випускно1 роботи. Рппення про
оцiнку результатiв захисту квалiфiкацiйно1 випускноi роботи приймаеться на
закритому засiданнi пiдкомiсi1 вiдкритим rолосуваниям звичайною бiльшiстю
rолосiв членiв пiдкомiсП, якi брали участь в i"i засiданнi. При однаковiй кiлькостi
rолосiв голова пiдкомiсii мае вирiшальний голос. Оцiнка за результатами захисту
квалiфiкацiйно1 випускно1 роботи визначаються за нацiональною шкалою,
шкалою €КТС та 100-бальною шкалою. Оцiнки виставляе кожен член пiдкомiсii,
а голова пiдсумовуе 1х результати по кожному випускнику. Для об'ективносп
ошнювання заповнюетъся форма (див. додаток), у якiй визначено показники, що
мають бути врахованi, а саме:
актуальнiсть i перспективнiсть теми квашфткашйног випускно]' роботи;
rлибина аналiзу спецiально1 лiтератури, у тому числi, новiтнiх праць
впчизняних та закордонних фахiвцiв;
рiвень науковог новизни, наявнiсть публiкацiй та апробацiй;
рiвень практичног новизни та реалiзацi1 отриманих результатiв, наявнiсть
пiдтверджуючих документiв;
обrрунтованiсть та достовiрнiсть одержаних результатiв i висновкiв;
лоriка, стиль та rрамотнiсть викладения матерiалу квалiфiкацiйно1
випускног роботи;
дотримания академiчноi доброчесностi;
результати нормоконтролю квалiфiкацiйноi випускно1 роботи (у т. ч. якiсть
вщпрацювання проектiв текстуапьних та rрафiчних документiв);
змiстовнiсть доповiдi пiд час захисту, якiсть демонстрацiйноrо матерiалу;
правильнiсть вiдповiдей на запитания пiд час захисту;
висновок рецензй на роботу;
висновок вiдrуку керiвника роботи.
Заповненi та пiдписанi форми ошнювання передаються головою пiдкомiсi1
або секретарем в деканат факультету пiдготовки керiвних кадрiв для
узагальнення та аналiзу результатiв захисту, виявлення позитивних та
неrативних сторiн i вжиття адекватних управлiнських впливiв.
14. Оформления протоколу встановлено1 форми, який ведеться секретарем
пiдкомiсi1 Екзаменацiйно1 кoмicii пiд час всi6 процедури захисту квалiфiкацiйно1
випускноi" роботи та до якоrо вносяться вiдповiднi оцiнки за захист, записуються
запитання вiд пiдкомiсП Екзаменацiйно1 комiсi1 i присутнiх на захистi,

1
]]
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зазначаеться одержаний освiтнiй рiвень. Протокол пiдписують голова i члени
пiдкомiсii, що брали участь у засiданнi.
15. Занесения результатiв захисту до аркушу реквiзитiв квалiфiкацiйноi
випускноi роботи.
16. Оголошення оцiнок та пiдведення пiдсумкiв (зшйснюеться того ж дня,
в який вiдбулося засiдання пiдкомiсii, пiсля затвердження протоколу головою
Екзаменацiйноi кoмicii).
Якщо слухач не з'явився на засiдання екзаменацiйноi кoмicii для захисту
квалiфiкацiйноi випускноi роботи, то в протокол] кoмicii вiдмiчаеться, що вiн е
не атестованим у зв'язку з неявкою на засiдання кoмicii.
У разi, коли слухач не з'явився на засiдання екзаменацiйноi кoмicii для
захисту квалiфiкацiйноi випускноi роботи через хворобу, сiмейнi обставини,
службове вiдрядження та з iнших поважних причин, документально
пiдтверджених, голова екзаменацiйноi кoмicii пiсля клопотання ректора академii
(начальника факультету) може визначити порядок i термiн проведения захисту
квалiфiкацiйноi випускноi роботи на перiод роботи екзаменацiйноi кoмicii i в
межах усього термiну i"i повноважень.
У випадку форс-мажорних обставив, що зумовлюють неможливiсть
проведения захисту квалiфiкацiйноi випускноi роботи в аудиторiях Нацiональноi
академii, неможливiсть прибуття слухача або Екзаменацiйноi кoмicii (у повному
складi чи окремих i"i членiв), за попереднiм узгодженням захист квалiфiкацiйноi
випускноi роботи може проводитися з використанням доступних технолоriчних
можливостей вiдеозв'язку.

За
нацiональною
шкалою

I

За
шкалою
€КТС

I

За 100бальною
шкалою

89-82

,

Добре

в

81-75
1

Добре

с
74-67

Задовiлъно

D

66-60

Задовiлъно

Е

Незадовiльно

FX

59-35

4. КРИТЕРii ОЦIШОВАВНЯ КВАЛIФIКАЦIЙНОi виптскнот
РОБОТИ
Результати захисту квалiфiкацiйноi випускноi роботи слухачем
оцiнюються у вiдповiдностi до вимоr пункту 1.3 Положения Про систему
поточного i пiдсумкового оцiнювання результатiв навчання курсантiв (слухачiв, ,
студентiв) Нацiональноi академii Державноi прикордонноi служби Украiни iменi
Б. Хмельницького. Оцiнка за результатами захисту квалiфiкацiйноi випускноi
роботи визначаеться за нацiональною шкалою, шкалою €КТС та 100-бальною
шкалою, а саме:
За
нацiональною
шкалою
Вiдмiнно

I шкалою
За
€КТС

I

А

За 100бальною
шкалою
100-90

Визначення
(вроявлев] слухачем результатн нввчвння)

34-1

Не прнйнято

F

.г:г:

Внзначення
(проявлев] слухачем результатн иавчанвя)
одержати цiле з новою системною властивiстю;
ошнюе важливiсть матерiалу для вирiшення
стандартних, нестандартних практичних ситуацiй
та творчнх завдань.
Робота
внконана
на
внсокому
науково
теоретичному рiвнi. Слухач успiшно розбивае
iнформацiю
на
компоненти,
розумк
i:x
взаемозв'язки та орrанiзацiйну структуру, бачить
помилки й orpixн у лoriцi мiркувань, рiзницю мiж
фактами i наслiдками, ошнюс значимiсть даних.
Роботу внконано на достатньому науково
теоретичному рiвнi iз несуттсвими помнлками.
Слухач використовус програмний матерiал у
нових ситуацiях, застосовуе iде1 та концепцц для
розв 'язання конкретних задач.
У роботi Е: суттев; помилки i неточностi.
Слухач: розумк знания програмного матерiалу;
умте пояснити факти, правила, принцнпн;
перетворнти сповесний матерiал у професiйнi
вирази i термiнн; прогнозус майбутнi наслiдки на
основi отриманих знань.
Робота внконана в цiлому правильно на рiвнi
мiнiмальних критерйв, допущенi rpyбi помилки.
Слухач: вшгворюс факти (термiнн, конкретнi
факти, методи i процедури, основнi понятгя,
правила i принцнпи тощо) без необхiдноrо i"x
розумiння; заетосовуе теоретичнi знания на
практицi в типових ситуацiях.
Допущено велнку кiлъкiсть rрубих помилок.
Слухач не може застосовуватн одержанi знания на
практицi.
€ вмотивований висновок про неможлнвiсть
допуску слухача до захисту роботи .
Пiд час захисту встановлено факт, що слухачем
допущено трубе невнконания вимоr до роботи,
порушено правила обiгу iнформацii з обмеженнм
доступом,
недотримано
академiчноi
,..1 доброчесностi тощо.
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Роботу
виконано
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високому
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теоретичному рiвнi, грамотно та лоriчно
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частини навчапьного матерiалу разом, щоб
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Додаток
Форма облiку результатiв
ошнювавня квалiфiкацiйноi внпускноi роботи пiд час захисту

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦIНЮВАВНЯ
квалiфiкацiйноi випускноi роботи пiд час захисту
Слухач навчально! групи № _
(вiйсы,ове зааииs. ПРIЗВИЩЕ Власне iм'•)

Форма1 i тема квалiфiкацiйноi випускноi роботи:

_

Об'ект дослiдження:

_

Предмет дослiдження:

_
Оцiнка

№з/п

Показнвкв оцiнювання

1.

Ступiнъ дотримання академiчноi доброчесностi, оригiналъностi
письмово! роботи згiдно довiдки (задовiлъний/незадовiлъний)
Актуалънiстъ i перспективнiстъ теми
Глибина аналiзу спецiалъноi лiтератури, у тому числi, новiтнiх
працъ вiтчизняних та закордонних фахiвцiв
Рiвенъ науковоi новизни, наявнiстъ публiкацiй та апробацiй
Рiвенъ практично! новизни та реалiзацii здобутих резулътатiв,
наявнiстъ пiдтверджуючих документiв
Обrрунтованiстъ та достовiрнiстъ одержаних резулътатiв i
висновкiв
Логiка, стиль та грамотнiстъ викладення матерiалу
Змiстовнiстъ доповiдей пiд час захисту, якiстъ демонстрацiйного
матерiалу
Правилънiстъ вiдповiдей на запитання пiд час захисту
Висновок керiвника роботи (позитивний/негативний)
Висновок нормоконтролера (позитивний/негативний)
Висновок рецензента (позитивний/негативний)

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Квалiфiкацiйна внпускна робота захяшена з оцiнкою2:
за нашональною шкалою
; кiлькiсть балiв (1 ... 100)
Голова (секретар) пiдкомiсii Екзаменацiйноi кoмicii
ата захисту КВР:

д

; ошнка за Е:КТС __.

(вiйськовс звания ·
.
_
·- mдnис, В •· ••••,
ПРIЗВИЩЕ)
-- 20--·

1. Форми квалiфiкацiйноi випускноi роботи: магiстерська дисертацiя, магiстерська робота,
магiстерська задача, магiстерський проект.
·.
2. При визначеннi загальноi оцiнки необхiдно враховувати ошнки за окремими показниками
оцiнювання, але вона не розраховустъся як середньоарифметичне з них.

