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ПЕРЕДМОВА 

При підготовці фахівців у ВНЗ важливе місце посідає учбово-

дослідницька робота студентів, в якій центральне місце надається виконанню 

бакалаврської роботи. В учбовому плані підготовки соціологів 

передбачається виконання бакалаврської роботи на ІV курсі. 

Бакалаврська робота остання ланка в процесі підготовки фахівця-

соціолога, що виявляє, наскільки випускник готовий до самостійної науково-

дослідної діяльності, його уміння ставити та вирішувати науково-технічні  й 

практичні завдання. Важливим є те щоб бакалаврська робота носила 

реальний характер, виконувалась на матеріалах діяльності конкретних 

організацій та підприємств. Це дозволить оцінити як загальний рівень знань 

так і уміння підготувати й провести соціологічне дослідження, на базі якого 

сформувати конкретні практичні рекомендації. 

Захист бакалаврської роботи проходить у державній екзаменаційній 

комісії (ДЕК). 

Бакалаврська робота ставить своєю метою демонстрацію здобутих 

знань та навичок проведення самостійного конкретного соціологічного 

дослідження.  

У ході написання роботи студент повинний вирішити наступні 

задачі: 

 з'ясувати актуальність теми дослідження, запропонованої в 

бакалаврській роботі і розробленість її в наукових працях вітчизняних і 

закордонних авторів; 

 визначити практичну значущість дослідження з даної теми і її зв'язок 

із процесами і явищами, що відбуваються в країні; 

 виділити об’єкт, предмет, мету та завдання для роботи загалом та 

дослідження, що планується, зокрема; 

 строго й аргументовано викласти основні ідеї різних авторів, обирати 

певний підхід (чи декілька підходів) як подальшу методологічну та 

теоретичну базу власного аналізу проблеми; 

 на основі зробленого в теоретичній частині роботи аналізу, розробити 

власний інструментарій дослідження (виходячи з обраного методу); 

 провести збір та первинну обробку даних; 

 провести аналіз отриманих даних, використовуючи методи 

математичної статистики;  

 описати отримані результати з використанням таблиць та графіків; 

 надати практичні рекомендації виходячи з результатів дослідження; 

 у процесі захисту бакалаврської роботи продемонструвати свої 

знання за темою, здатність зробити аргументовані та обґрунтовані 

отриманими результатами висновки; 

Робота носить дослідницький характер. В ході її написання студенту 

повинно використовувати різні джерела інформації, якими можуть бути: 
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 навчальна література з відповідних курсів; 

 підручники, монографії, журнальна періодика що містить новітню 

інформацію за обраною проблемою;  

 довідкова література (словники), що містить тлумачення основних 

понять; 

 електронні засоби масової інформації – Інтернет. 
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СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Бакалаврська робота складається з  наступних складових частин:  

 титульного листа;  

 змісту;  

 вступу;  

 основної частини, що складається з окремих розділів, які можуть, в свою 

чергу, поділятися на пункти та підпункти;  

 висновків;  

 списку літератури; 

 додатків. 

В додатках міститься інструментарій дослідження. Графіки, таблиці, 

діаграми, що ілюструють положення розділів, також можуть бути винесені в 

додаток, якщо через них загальний обсяг роботи перевищує той, що 

потрібно. Загальний обсяг бакалаврської роботи складає 70-90 сторінок 

(без додатків та списку літератури). 

Кожна частина роботи починається з нової сторінки. Маються на увазі 

титульний лист, зміст, розділи, висновки, список джерел інформації, додатки. 

Підрозділи в межах розділів з нової сторінки не починаються.  

Усі сторінки роботи повинні бути пронумеровані, починаючі з 

титульної (вона рахується, але номер на ній не ставиться). Номер сторінки 

ставиться у верхньому правому куті сторінки.  

 

Більш детально правила оформлення бакалаврської роботи дивись 

далі у цих методичних рекомендаціях) 

 

Титульний  лист містіть назву міністерства, університету, кафедри, в 

межах якої виконується робота. Далі надається тема роботи, інформація 

щодо виконавця та керівника бакалаврської роботи. Наприкінці вказується 

місто та рік виконання (Приклад оформлення титульного листа надано у 

Додатку А цих методичних рекомендацій).  

Зміст роботи включає перелік основних її частин із указівкою сторінок 

їхнього початку. Назва кожної частини записується з нового рядка з 

заголовної букви. Вступ, висновки, список джерел інформації і додаток не 

нумеруються. Основна частина складається з окремих розділів, кожний з 

який нумерується, має власну назву (яка пишеться без лапок) і записується з 

нового рядка з указівкою сторінки початку (Додаток Ж). Розділи повинні 

бути зв'язані між собою логічно. Їх повинно бути не менше двох. Зайво 

велике число розділів ускладнює виклад матеріалу і свідчить про нездатність 

автора до логічних узагальнень.  

Вступ повинен містити ряд обов’язкових елементів: обґрунтування 

теми, її актуальність в теоретичному та практичному плані, ступінь її 
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розробленості в наукової літературі, чітко сформульовані об’єкт, предмет, 

цілі та завдання дипломної роботи. Вступ займає 2-3 сторінки.  

Об’єктом бакалаврської роботи можуть виступати реальні соціальні 

процеси або явища.  

Предметом роботи при цьому є визначені сторони, властивості, які 

викликають інтерес в плані дослідження саме даної проблеми. 

Метою роботи є той результат, який виконавець планує досягти в 

результаті здійснення роботи. Метою може бути визначення характеристик 

певного явища чи процесу, встановлення зв’язку між явищами, виділення 

факторів виникнення або розвитку якогось явища або процесу тощо. Не 

можна починати формулювання мети роботи словами проаналізувати, 

вивчити, дослідити.  

Завдання роботи уточнюють мету, розкривають основні етапи її 

досягнення. Завдання роботи повинні бути як теоретичного, так і 

практичного плану. Прикладом завдань теоретичного плану є уточнення суті 

основних категорій роботи, виділення структурних елементів явищ, що 

вивчаються, факторів, що їх зумовлюють тощо. Практичні завдання – це 

з’ясування за допомогою проведення дослідження основних характеристик 

явищ та процесів, зв’язків між ними, визначення причин певних явищ тощо.  

Звичайно достатньо виконання 5-7 завдань, які висуваються в роботі 

для досягнення її мети.  

Основна частина роботи може складатися з двох-трьох розділів + 

розділ з охорони праці. У розділах послідовно розкривається тема 

бакалаврської роботи. Рекомендована логіка розкриття – "від загального до 

частки". Наприкінці кожного розділу обов'язково коротко (1-2 абзаці) 

повинні бути сформульовані основні висновки. Краще починати їх словами 

«Таким чином», або зробити такий підзаголовок «Висновок до розділу …» 

Оскільки в теоретичному розділі роботи автор розкриває тему 

використовуючи вже створені наукові матеріали особливу увагу варто 

приділити посиланням на використану літературу. Вони повинні бути 

присутнім повсюдно і супроводжувати всі цитати й ідеї, що автор засвоїв 

після знайомства  з працями вчених, за винятком тих ідей і висновків, що 

були зроблені самостійно. Посилання ставиться в квадратних дужках відразу 

після прямої цитати  або використаної загальної ідеї.  В цілому повинно бути 

2-3 посилання на сторінці (в залежності від того, скільки ідей було 

запозичено з інших джерел). Більш детально правила оформлення посилань 

надаються в Розділі 6 цих методичних рекомендацій. 

Висновки – обов’язкова частина бакалаврської роботи – являють 

собою стисле викладення одержаних автором наукових результатів, які 

формулюються у вигляді окремих пунктів. Студент повинен підвести 

підсумок по всій роботі, включаючи як теоретичну частину, так і практичну. 

На початку висновків необхідно підкреслити актуальність вивчення даної 

теми, перспективи її розвитку, практичну значущість. Наприкінці висновків 
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необхідно надати рекомендації за результатами дослідження. Обсяг 

висновків 3-5 сторінок.  

Список джерел інформації містить всі наукові праці, що розглядались 

в літературному огляді за темою бакалаврської роботи (вимоги щодо 

оформлення бібліографії наведені в Додатку З цих методичних 

рекомендацій).  Він містить не менш 40-50 основних наукових джерел за 

темою. Обов'язкова присутність усіх видів джерел:  навчальної літератури за 

курсами вітчизняних і закордонних авторів; наукових публікацій за 

проблемою, ідеї яких були використані в роботі. Джерел  повинно бути 

достатньо для розкриття теми, а інформація, що міститься в них – новою і 

достовірною. 

Додаток містить інструментарій дослідження, а також  ілюстративний 

матеріал за темою виконаної роботи, що не ввійшов до основних розділів, але 

на який є посилання. 

Чорновий текст бакалаврської роботи пишеться (друкується) на 

окремих листках з однієї сторінки, з достатнім інтервалом між рядками та 

великими полями, на які можна вносити правки в процесі перевірки. 

Чернетка роботи надається на перевірку керівникові в термін, що 

вказаний у графіку виконання бакалаврської роботи. 
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ЕТАПИ ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

 Виконання бакалаврської роботи провинно здійснюватись за 

наступною схемою: 

 визначення теми та призначення наукового керівника; 

 складання бібліографії, вивчення літератури за обраною темою; 

 розробка плану роботи; 

 написання вступу, який повинен включати описання актуальності 

обраної теми в практичному та теоретичному планах; визначення об’єкта, 

предмета, мети та завдань бакалаврської роботи; 

 збирання інформації  за теоретичним(и) розділом(лами) плану; 

 написання цього розділу (або розділів) з обов’язковим формулюванням 

висновку в якому повинні бути зазначені методологічні та теоретичні основи 

майбутнього дослідження; 

 вибір методів дослідження та розробка інструментарію (застосування 

анкетного опитування в якості основного методу збору даних повинно 

бути обов’язковим, інші методи можуть бути застосовані за бажанням 

автора роботи); 

 проведення збору даних; 

 проведення первинної обробки даних; 

 аналіз одномірного та двомірного розподілу отриманих даних, згідно з 

поставленими завданнями та висунутими гіпотезами; 

 написання другого (третього) розділу роботи, який повинен включати 

коротку програму дослідження (включаючи виділення об’єкту, предмету, 

мети та завдань дослідження, гіпотез дослідження та вибірки, яка була 

застосована) та аналіз отриманих даних за результати проведеного 

дослідження. 

 написання розділу з охорони праці; 

 написання загальних висновків; 

 попередній захист роботи; 

 оформлення роботи; 

 захист роботи. 

Термін виконання етапів бакалаврської роботи обговорюється та 

затверджується на засіданні кафедри, він є обов’язковим до виконання.  
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Графік написання бакалаврської роботи 

 

Вид робіт Термін виконання 

1. Визначення теми бакалаврської роботи перша половина вересня 

2. Попередній аналіз літератури, складання плану 

роботи та його обговорення з керівником 

друга половина вересня 

3. Детальний аналіз літератури та написання 

першого варіанту вступу та теоретичних розділів  

жовтень – листопад 

4. Написання програми дослідження та розробка 

інструментарію 

грудень 

5. Доробка вступу, теоретичних розділів, 

програми дослідження та інструментарію 

січень 

6. Проведення емпіричного дослідження перша половина лютого 

8. Створення  масиву даних та їх первинна 

обробка 

друга половина лютого 

9. Аналіз отриманих результатів та написання 

першого варіанту емпіричного розділу 

березень 

10. Написання кінцевого варіанту емпіричного 

розділу та загальних висновків, оформлення 

роботи 

квітень 

11. Надання готової бакалаврської роботи на 

остаточну перевірку керівнику 

початок травня 

12. Написання розділу з охорони праці та його 

узгодження з відповідним керівником, підготовка 

доповіді для попереднього захисту 

травень 

13. Попередній захист роботи 2 - 9 червня 

14. Оформлення роботи  червень 

15. Захист бакалаврської роботи 22 - 27 червня 

 

Бакалаврська робота повинна бути здана на кафедру в готовому 

зброшурованому (тверда обкладинка) вигляді до здачі державних 

іспитів. До неї повинні додаватись: 

1) відгук наукового керівника 

2) внутрішня рецензія (тобто рецензія кандидата або доктора 

соціологічних наук НТУ «ХПІ») 
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ХІД ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Для успішного написання бакалаврської роботи варто зробити 

наступний алгоритм дій:  

 Уважно прочитайте запропонований Вам список тем і виберіть ту, 

котра найбільшою мірою відповідає Вашим науковим інтересам. Якщо тема, 

що Ви б хотіли досліджувати не знайшла відображення в списку тем, то 

підійдіть до керівника бакалаврських робіт і з його допомогою сформулюйте 

собі тему.  

Наступнім кроком є попереднє знайомство з темою з метою уточнення 

проблеми і звуження діапазону наукового пошуку. Для цього уважно 

прочитайте назву теми і за допомогою довідкової літератури з'ясуєте 

значення основних категорій. Використовуючи кілька довідкових джерел 

(вітчизняних і закордонних, старих і нових) Ви будете мати уявлення про 

різні підходи до визначення даного процесу чи явища. Паралельно з цим 

варто переглянути розділи підручників, що торкаються даної проблематики. 

Працюючи з підручниками і словниками обов'язково виписуйте основні 

визначення, висновки  з указівкою назви джерела, ім'ям автора, роком 

видання і загальною кількістю сторінок.  

Робота з літературними джерелами ведеться протягом всього періоду 

виконання бакалаврської роботи. Основна робота повинна базуватися на 

систематичних, алфавітних й предметних каталогах, які є в бібліотеці 

Університету та інших наукових бібліотеках. При цьому слід пам’ятати, що 

літературні джерела можуть мати посилання на інші роботи, які теж 

необхідно враховувати. 

Зібрану бібліографію треба оформляти в список джерел інформації. На 

основі вивчення літератури з’ясовується ступінь розробленості обраної теми 

та визначається коло питань, які необхідно вирішити в бакалаврській роботі. 

 Після того, як Ви вже маєте загальне уявлення про складність тієї 

проблеми, що вам потрібно описати варто перейти до визначення об’єкту, 

предмету, цілей та завдань бакалаврської роботи та уточнити їх з Вашим 

науковим керівником. Особливості визначення об’єкту, предмету, мети та 

завдань надано в підрозділі 4.4 даних методичних рекомендацій. Надалі 

виділені об’єкт, предмет, мета та завдання дипломної роботи знайдуть своє 

відображення у ВСТУПІ. 

 Далі повинно скласти план  бакалаврської роботи. План – загальна 

схема розкриття теми, усі частини якої тісно логічно взаємозалежні. Пункти 

плану пов’язані з завданнями роботи та вирішують їх.  Безумовно, складання 

плану не є одноразовий акт: над ним студент працює протягом майже всіх 

етапів  роботи над темою. Первісний начерк плану розроблюється вже під 

час попереднього знайомства з проблемою; далі, після обговорення його з 

керівником, план уточнюється, конкретизується. Наявність попереднього 

плану сприяє цілеспрямованому відбору дослідницького матеріалу за темою 



12 

 

роботи.  В ході виконання роботи продовжується процес уточнення питань, 

які складають основний зміст роботи. Останній варіант плану узгоджується з 

керівником, він є обов’язковим для виконання й фіксується в роботі як її 

ЗМІСТ.   
 Наступний етап роботи – безпосереднє виконання  поставленої мети та 

завдань, яке здійснюється під час написання основних розділів роботи. В 

бакалаврської роботі рекомендується робити два – три розділи. 

Перший та другий розділи бакалаврської роботи є теоретичним. Вони 

складає приблизно 50% основної частини роботи. Інші 50% повинні 

приходитись на останній емпіричний розділ.  

Теоретична частина.  

Перший та другий розділи бакалаврської роботи є теоретичними. 

Вони складає приблизно 50% основної частини роботи. Інші 50% повинні 

приходитись на емпіричну частину, тобто на останній емпіричний розділ.  

Перший розділ може включати розгляд наукових робіт за темою 

бакалаврського дослідження, присвячений історії питання (огляду 

літератури). Аналізувати публікації можна методом їх групування за 

науковими напрямками або за хронологією. Такий аналіз обов’язково 

передбачає власну оцінку студентом  положень, що вивчаються. Огляд 

літератури повинен відтворювати рівень розробки даного питання на 

сучасному етапі соціологічної науки, ступінь його вивченості. Тут також 

здійснюється теоретична інтерпретація основних понять. На початку варто  

визначити більш широке поняття, а потім  перейти до більш вузького, що 

описує частини, сторони досліджуваного  явища чи процесу.   Слід з'ясувати, 

хто ввів категорії, які Ви описуєте  у соціологію, яке значення має ця 

категорія в інших  науках, у вітчизняній і закордонній соціології. Дуже часто 

потрібен другій розділ теоретичної частини, якій може описувати специфіку 

прояву соціального явища, процесу чи відносин в конкретної соціальної 

організації або в окремих її підрозділах. Це, в першу чергу, стосується тих 

бакалаврських робіт, мета яких пов’язана з вдосконаленням процесу 

управління персоналом.  

Приклад:  

Тема бакалаврської роботи -  "Гендерні особливості дисциплінарних 

правопорушень на підприємстві", на початку варто дати визначення 

поняттю дисципліна, описати її види. Потім потрібно поясніти, як 

формується ставлення до дисципліни з точки зору  існуючих теорій  

соціалізації особистості. Другій розділ можна почати з опису дисципліни в  

соціальній організації, уточнити її особливості  та механізм реалізації на 

підприємстві. 

Другій  розділ також може  бути присвячено  аналізу класифікації 

основних елементів структури досліджуваного явища, опису відомих на 

сьогоднішній день його видів і типів, їхніх основних рис, визначенню умов за 

яких виникає той чи інший тип. Особливу увагу слід зосередити на причинах 
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їх виникнення Для цього треба використовувати навчальну та науково-

дослідницьку  літературу. Весь викладений матеріал повинен 

супроводжуватися посиланнями на використані джерела.   

Приклад:  
Якщо тема бакалаврської роботи –"Шлюбний відбір в студентському 

середовищі", на початку слід визначити поняття шлюбного відбору, його 

специфіки  в різних культурах, далі, в другому розділі, слід описати основні 

чинники, що впливають на нього, та теорії, що пояснюють механізм  

здійснення шлюбного відбору. При аналізі чинників шлюбного відбору слід 

пояснити їх значущість для студентів як особливої соціальної групи.   

Якщо тема бакалаврської роботи присвячена аналізу специфіки прояву 

того чи іншого соціального явища або процесу в особливій соціальній групі, 

то з початку слід проаналізувати сутність цього процесу чи явища взагалі, а 

потім, після надання характеристики соціальної групи, описати специфіку 

прояву цього  явища в її межах.   

Приклад:  
Тема бакалаврської роботи –"Алкоголізація неповнолітніх: 

соціологічний аналіз" з початку слід визначити поняття алкоголізму, 

алкоголізації, її особливості  в різних соціально-демографічних групах. В 

другому розділі слід описати особливості алкоголізації неповнолітніх, 

механізм її розповсюдження, який включає агентів процесу алкоголізації, 

характеристики відносин між ними, канали розповсюдження, заходи та 

види профілактики.  

 При розкритті тем, пов’язаних з аналізом окремого виду поведінки 

(наприклад девіантної) в першому розділі може бути надано її визначення, 

визначені типи, чинники, що сприяють або протидіють її розповсюдженню.  

Далі можна проаналізувати динаміку досліджуваного  процесу чи явища в 

суспільстві взагалі та в нашій країні зокрема. При написанні цього розділу чи 

окремого підрозділу особливу увагу варто приділити аналізу матеріалів за 

темою, що містяться в періодичних виданнях по соціології. Дані останніх 

соціологічних досліджень можна знайти в  журналах та наукових 

монографіях за темою. Особливу увагу слід зосередити на діяльності 

окремих соціальних інститутів та організацій щодо управління цім видом 

поведінки.   

Приклад:  
При написанні тем з проблем функціонування сім’ї, використовуючи 

наукові дані, можна простежити динаміку рівня шлюбності і розлучень, 

кількості дітей у родині, мотивів вступу в шлюб і причин розлучень за 

останні 100 років; описати зміни сімейних ролей, методів виховання дітей 

тощо. Таким чином, можна виявити зміни у виконанні родиною специфічних 

і неспецифічних функцій за останні 100 років, а також причини, що їх 

викликали.  Необхідно пояснити, чи характерні ці тенденції тільки для 

України, чи вони - наслідок загальносвітових глобальних змін.  
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 На закінчення необхідно узагальнити висновки за розділами, 

зупинитися на розробленості теми,  її значимості, перспективах і складності 

її вивчення. 

Перший та другий розділи можуть бути розбиті на декілька підрозділів. 

Як самі розділи, так і їх підрозділи обов’язково повинні мати назви, які 

відображають їх зміст. 

 Оскільки перші розділи роботи мають реферативний характер, по 

тексту обов’язково повинні бути посилання на літературу, що 

використовується (щонайменше 2-3 на сторінку). 

 Наприкінці кожного теоретичного розділу обов’язково треба 

зробити стислий висновок, який є підсумком проведеного аналізу. 

 

Емпірична частина.  

 

Наступний розділ присвячено розробці програмі самостійного 

соціологічного дослідження та аналізу даних після його проведення. Він 

також повинен мати назву, яка б віддзеркалювала сутність проведеного 

дослідження. 

 Цей розділ обов’язково повинен починатися з короткої програми 

дослідження, в якій  студент стисло викладає   

1. проблемну ситуацію в практичному та теоретичному планах (тобто 

які питання не вивченні та не вирішені, або вирішені не в достатній мірі);  

2. об’єкт, предмет, мету та завдання  конкретного соціологічного 

дослідження, що планується;  

Об’єктом дослідження можуть виступати соціальні групи та/або 

документи (газети, журнали, фотографії, фільми тощо). Об’єкт дослідження є 

носієм необхідної для дослідження інформації.  

Предметом дослідження є певна сторона, характеристика об’єкту, яка 

підлягає безпосередньому вивченню. 

Мета дослідження – це той результат, що автор сподівається отримати 

після проведення дослідження. Це те, для чого він проводить своє 

дослідження, що він намагається вияснити. 

Завдання дослідження конкретизують мету, по суті це ті кроки, які 

повинно зробити, щоб досягти мету. Завдання визначають основні блоки 

інструментарію дослідження. 

Приклад: 

Тема бакалаврської роботи „Місце професії в системі ціннісних 

орієнтацій викладачів загальноосвітніх шкіл”.  У вступі виділяються 

наступні об’єкт, предмет, мета та завдання для всієї бакалаврської  

роботи: 

Об’єктом бакалаврської роботи є система ціннісних орієнтацій 

особистості. 
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Предметом роботи виступає система ціннісних орієнтації викладачів 

загальноосвітніх шкіл. 

Метою роботи - виявлення значущості професії для викладачів 

загальноосвітніх шкіл на різних етапах їх професіональної соціалізації. 

Досягнення мети здійснювалось через реалізацію наступних завдань: 

1. Детально розглянути визначення ціннісних орієнтацій, їх види та 

механізм формування;  

2. Уточнити поняття „професія”, „професіоналізм”, 

„професіоналізація”. Описати процес становлення професіонала; 

3. Виділити основні соціологічні показники професіоналізму; 

4. Визначити гендерні та вікові особливості місця професії в системі 

ціннісних орієнтації викладачів загальноосвітніх шкіл;  

5. Описати особливості мотивації діяльності викладачів загальноосвітніх 

шкіл; 

В програмі дослідження виділяються наступні об’єкт, предмет, 

мета та завдання для конкретно-соціологічного дослідження: 

Об’єкт дослідження: студенти 4 курсу педагогічного університету 

інституту та викладачі загальноосвітніх шкіл м. Харкова.  

Предмет дослідження: система ціннісних орієнтації студентів 4 

курсу педагогічного університету інституту та викладачі загальноосвітніх 

шкіл м. Харкова.  

Мета дослідження: виявити динаміку значущість професійної 

діяльності в системі ціннісних орієнтації досліджуваних груп. 

Завдання: 
1. Охарактеризувати систему ціннісних орієнтації досліджуваних 

груп; 

2. Дослідити особливості професійної мотивації студентів та 

викладачів шкіл; 

3. Виявити місце професії в системі ціннісних орієнтації викладаів 

шніл в залежності від їх соціально-демографічних характеристик; 

4. Дослідити вплив стажу роботи в системі освіти на зміну місця 

професії системі ціннісних орієнтацій викладачів; 

5. Розробити рекомендації щодо підвищення рівня професіоналізму 

викладачів загальноосвітніх шкіл через вплив на систему їх ціннісних 

орієнтацій. 

 

3.   висуває гіпотези дослідження; 

Гіпотези дослідження – це основні логічні припущення про явища та 

процеси, які висуваються за схемою «Якщо…., то…..» 

При формулюванні гіпотез студент   повинен виходити з того, що: 

1. гіпотеза не повинна містити в собі понять, які теоретично та 

емпірично не інтерпретовані; 
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2. вона не повинна припускати ціннісних суджень по типу «добре» - 

«погано»; 

3. вона не повинна мати занадто багато обмежень та допущень; 

4. вона повинна мати можливість перевірки, тобто щоб досліджував 

був у змозі розробити такі процедури, що дозволяють відчути й 

виміряти зв’язки і відношення, припущення які містяться в гіпотезі. 

Студенту необхідно також пам’ятати, що в залежності від типу 

дослідження, яке проводиться в бакалаврській роботі (пошукове, аналітичне 

чи експериментальне), формулюються гіпотези різного типу: відповідно 

структурна описова (допущення про склад елементів та характер їх зв’язків в 

об’єкті), функціональна описова (допущення про ступінь інтенсивності й 

взаємозалежності цих зв’язків) та пояснювальна (допущення про причинно-

слідчі зв’язки в об’єкті, що вивчається). 

Приклад:  

При вивченні ставлення людей до праці основною гіпотезою 

дослідження може бути припущення про те, що за умов однакової платні 

та умов праці ставлення до неї буде залежати від змісту праці.  

 

4. описує застосовану вибірку. Необхідне детальне описання того, як 

проводився відбір респондентів автором роботи. Слід також вказати скільки 

респондентів було опитано та де вони були опитані, охарактеризувати їх за 

основними соціальними показниками (стать, вік, освіта, сімейний стан, тип 

зайнятості, професія тощо). Якщо застосовується кількісний метод, то 

рекомендується вивчати не менше 150 об’єктів (наприклад, респондентв). 

 

Якісно розробити програму дослідження можливо тільки після 

ретельного теоретичного аналізу проблеми, який здійснюється в на  

початку роботи та находить своє відображення в перших розділах. 

 

Після розробки програми дослідження необхідна її реалізація, яка 

міститься у його проведенні, створенні масиву даних (для кількісних 

методів) та їх первинної обробки. Тільки після цього можна приступати до 

написання тексту емпіричного підрозділу. 

 

Аналіз отриманих в результаті дослідження даних може міститись в 2 

підрозділах, у цьому випадку бажано, щоб вони обидва мали власну назву. 

Якщо застосовуються кількісні методи збору інформації, то в 

бакалаврській роботі обов’язково повинен бути наданий аналіз 

одномірного та двомірного розподілу даних.  
Слід пам’ятати, що аналіз даних – не просто опис таблиць, отриманих 

після комп’ютерної обробки. Він повинен містити пояснення отриманого  

матеріалу. Результати дослідження повинні бути представлені коректно, з 

урахуванням всіх вимог.  
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Обов’язковим є представлення даних у формі зведених таблиць та 

ілюстрацій (графіків та діаграм). Аналіз даних повинен поводитись згідно 

з наміченими завданнями та висунутими гіпотезами.  

Підсумком написання емпіричного розділу повинні бути висновки 

за цим розділом. У висновках повинні бути стисло представлені тільки 

отримані в результаті дослідження результати. Обсяг цих висновків повинен 

бути до 1 сторінки. 

 На закінчення необхідно узагальнити висновки за розділами та 

зробити ВИСНОВКИ до всієї роботи. Їх структуру детально описано вище.  

 Перед написанням чистового варіанту бакалаврської 

роботи варто ретельно ознайомитися з правилами її 

оформлення (відступами, оформленням літератури, таблиць, 

графіків тощо) 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Оцінювання бакалаврської роботи враховує не лише якість виконання 

роботи, її зміст, доповідь студента, але й оформлення роботи у відповідності 

з існуючими вимогами. 

 

1. Загальні вимоги до оформлення бакалаврських робіт  

Бакалаврська робота провинна бути представлена на державної мові в 

печатному та електронному варіанті. Печатний варіант повинен бути 

переплетений (м’яка або тверда палітурка).  

Бакалаврську роботу друкують за допомогою принтера на одному боці 

аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через півтора інтервали 14 

шрифтом Times New Roman.  

Текст робити друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 30 мм, 

праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Шрифт друку повинен бути 

чітким, чорного кольору нежирним. Заборонено використання курсиву, 

напівжирного шрифту та підкреслень в тексті роботи, окрім 

напівжирного шрифту в назвах розділів та підрозділів. Щільність тексту 

всюди однакова. 

Першою сторінкою бакалаврської роботи є титульний аркуш. На 

титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних - номер 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні 

знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому 

щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності 

основного тексту. 

Друкарські помилки, описки, графічні неточності, які виявилися під 

час написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням 

білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого 

тексту друкарськими літерами. Допускається наявність не більше двох 

виправлень на одній сторінці. 

Обсяг бакалаврської роботи повинен складати 70-90 сторінок 

(соціологічна частина). До загального обсягу роботи не входять додатки 

та список використаних джерел.  Але всі сторінки зазначених елементів 

дипломної роботи підлягають суцільній нумерації. 

Окремим розділом  є "Охорона праці і навколишнього середовища". 

В роботі цій розділ є останнім  перед загальними висновками за всією 

бакалаврською роботою.  
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Послідовність оформлення перших сторінок бакалаврської роботи  

 

1. Титульный аркуш. 

 У відповідності з існуючими правилами на титульному листі бакалаврської 

роботи вказується назва міністерства, учбового закладу, факультету, 

кафедри, прізвище та ініціали автора, повна назва роботи, науковий ступінь, 

звання, прізвище та ініціали наукового керівника, місто і рік закінчення 

роботи (див. Додаток А). На титульному аркуші, що є першим аркушем 

бакалаврської роботи, номер не ставлять, але враховують його у 

загальну нумерацію. 

  

 2.  Відомості (див. Додаток Б). На цьому аркуші номер не ставлять та 

не враховують його у загальну нумерацію. 

 

 3. Завдання (друкується на одному аркуші з двох боків) (див. 

Додаток В). На цьому аркуші номер не ставлять та не враховують його у 

загальну нумерацію. 

 

 4.  Пояснювальна записка  (див. Додаток Д). На цьому аркуші номер 

не ставлять та не враховують його у загальну нумерацію. 

 

 5. Реферат на українській мові (на окремому аркуші) (див. Додаток 

Е). 

 6. Реферат на російській мові  (на окремому аркуші) 

 

 Сторінки реферату не нумерують та в загальне число сторінок 

документу не включають. 

 

 7. Зміст. (див. Додаток Ж).  На цьому аркуші вперше ставлять номер 

сторінки. Це буде сторінка 2. 

Зміст включає всі розділи та підрозділи дипломної роботи. При цьому 

формулювання всіх підрозділів роботи повинно точно відповідати 

заголовкам у тексті й мати однакову нумерацію.  

Найменування розділів, підрозділів та пунктів указують разом з їх 

порядковими номерами, додатки - з їх позначенням та найменуванням. 

Всі заголовки розділів (крім вступу, висновків, списку джерел 

інформації та додатків) послідовно нумеруються арабськими цифрами, після 

номеру крапка не ставиться. Наприкінці заголовка крапка не ставиться, 

перенос слів у заголовку не допускається. Слова «розділ» та «підрозділ» не 

пишуться. Підрозділи також повинні мати назви, нумерують їх у межах 

розділу подвійними арабськими цифрами з крапкою, наприклад, 2.1 – 

перший підрозділ другого розділу. Подальший розподіл тексту всередині 
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підрозділ нумерується потрійними арабськими цифрами, наприклад, 3.1.2 – 

другий пункт першого підрозділу третього розділу.  

Номери та найменування підрозділів (пунктів) приводять після 

абзацного виступу, відносно номерів розділів (відповідно підрозділів). 

Номери сторінок, на яких розміщуються найменування елементів, 

указують на рівні останнього рядка запису один під одним. Закінчення 

найменувань елементів відділяють від номерів сторінок крапками. 

 

8. Оформлення тексту роботи 

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин дипломної 

роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

ІНФОРМАЦІЇ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до 

набору та виділяють напівжирним шрифтом. 

Номер розділу ставлять до назви відповідного розділу, після номера 

крапку не ставлять, потім друкують заголовок розділу. Назву розділу 

виділяють напівжирним. Крапку в кінці заголовка не ставлять.  

 

Наприклад,  
 

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ 

КОНФЛІКТІВ 

 

Заголовки підрозділів та висновки до розділів друкують маленькими 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу та виділяють 

напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовків не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.  

Перед та після назви кожного підрозділу залишається вільна 

строчка.  

Висновки до розділів оформлюються наступним чином. Після 

останнього речення тексту пропускається один рядок, потім з абзацу 

напівжирним шрифтом пишеться «Висновки до розділу (номер розділу).»  

 

Наприклад,  

 

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ 

КОНФЛІКТІВ 

 

1.2  Сім’я як соціальний інститут та мала група. Функції сім’ї 

 

Висновки до розділу 1 
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Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. В кінці заголовка, 

надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. 

Кожну структурну частину бакалаврської роботи треба починати з 

нової сторінки. Але це не стосується підрозділів.  
 

9. Оформлення таблиць та ілюстрацій  

В дипломних роботах з соціології різноманітний ілюстративний 

матеріал (таблиці, графіки, діаграми тощо) посідають значне місце як за 

своїм обсягом, так і за можливостями різнобічного розкриття результатів 

дослідження. Разом з цим не слід перевантажуючи саму роботу 

ілюстративним матеріалом, частину якого можна перенести в додаток. При 

складанні таблиць необхідно додержуватись компактності й наочності в їх 

оформленні. 

Існують загальноприйняті правила оформлення ілюстративного 

матеріалу, якими слід керуватися при підготовці бакалаврської роботи. 

Ілюстрації. Кількість ілюстрацій (малюнків, схем, графіків тощо) в 

бакалаврській роботі визначається змістом останньої  та повинна бути 

достатньою для того, щоб надати текстові ясності й конкретності.  

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в 

бакалаврській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці.  

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в 

межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер 

ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, Рисунок 1.2 (другий 

рисунок першого розділу). Спочатку розміщують ілюстрацію, потім під нею 

симетрично тексту пишуть її номер та назву. Після назви рисунка крапка не 

ставиться, назва напівжирним не виділяється. Зверху та знизу рисунка 

залишається вільний рядок.  
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Приклад:  

 
Рисунок 3.7 Види етикеток, що привертають увагу споживачів та 

сприяють купівлі вина 

Якщо в розділі бакалаврської роботи подано одну ілюстрацію, то її 

нумерують за загальними правилами. Ілюстрації нумеруються в межах 

розділу окремо від таблиць, тобто у ілюстрацій своя нумерація, а у таблиць 

своя. 

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в 

яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де 

викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на 

неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках (рис. 3.1) або 

зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1». 

 

Таблиці.  
Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. Спочатку зліва, з 

абзацу розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці 

повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між 

якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2»  (друга таблиця 

першого розділу). 

Кожна таблиця повинна мати заголовок, який міститься рядом зі 

словом «Таблиця» безпосередньо над самою таблицею. Заголовок пишуть з 

великої літери в підбір до тексту. Після назви таблиці крапку не ставлять. 

Якщо в розділі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. 

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку з абзацу пишуть: 

«Закінчення таблиці (номер)». Ні слово «таблиця», ні її назва 

напівжирним шрифтом не виділяються. 

Зверху на знизу таблиці рекомендується залишати один вільний 

рядок. 
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Таблицю, залежно від її розміру, можна вміщувати після тексту, у 

якому вона згадується, на окремій наступній сторінці (якщо вона займає 

всю сторінку), у додатку до диплому. 

Кожна таблиця повинна мати головку з заголовками граф та 

підзаголовками, боковину з заголовками рядків, рядки й графи. Таблиці 

оформлюються у відповідності із зразком:   

 

Таблиця (номер) Назва таблиці 

 

Головка  

 

                Заголовки     

               граф 

                       Підзаголовки        

                    граф 

 

 

Рядки 

      

      

      
                               

                     

                     Боковик                     Графи (колонки) 

                  (заголовки рядків)     

 

Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен 

заголовок рядка в боковику - всіх даних цього рядка. 

Заголовок кожної графи в головці таблиці мусить бути по можливості 

коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, 

одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до 

узагальнюючих заголовків слова, що повторюються. Боковик, як і головка, 

потребує лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в 

об'єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова 

розміщують у заголовку над ним. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, 

якщо вони є самостійними.  

Якщо в таблиці є текст, що повторюється, який складається з одного 

слова, його можна замінити лапками, якщо повторюється текст двох і більше 

слів, то при першому його повторенні текст замінюють словами «теж саме», 

а потім лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, символів, що 

повторюються, неможна. Якщо в будь-якій графі таблиці цифрові або 

інші дані відсутні, то на цьому місці ставлять риску. 

Таблицю розміщують  в тексті після першої згадки про неї, а при переносі 

таблиці до наступної сторінки головку таблиці слід повторити. Якщо головка 
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таблиці надто громіздка, її можна не повторювати на наступній сторінці, а, 

пронумерувати графи, повторити цю нумерацію. Розділяти головки таблиць 

за діагоналлю неможна.  

Приклад  оформлення таблиці у випадку її перенесення на іншу 

сторінку.  

 

На першій сторінці таблиця має такий вигляд: 

 

Таблиця 3.2 Сприйняття основних сімейних цінностей чоловіками та 

жінками (в балах від 3 до 12) 

Сімейні цінності Чоловіки Жінки 

Середній 

бал по 

групі 

Середнє 

квадратич

не відхи 

лення 

Середній 

бал по 

групі 

Середнє 

квадратич

не відхи 

лення 

1 2 3 4 5 

Інтимно-сексуальні 

стосунки 

5,6 1,64 5,6 1,93 

Автономія/ідентифікація 

з партнером 

6,3 2,51 6,7 2,02 

Господарсько-побутова 

діяльність 

6,1 2,38 6,4 2,06 

 

На наступній сторінці продовження таблиці буде виглядати 

наступним чином: 

  

 Закінчення таблиці 3.2 

 

1 2 3 4 5 

Батьківсько-виховна 

функція 

6,3 2,11 6,6 2,48 

Соціальна активність 6,7 2,15 7,4 2,23 

Емоційно-

психотерапевтична 

функція 

6,8 2,42 7,4 2,1 

Зовнішня привабливість 6,2 3,22 6,8 2,42 

  

 На всі таблиці дипломної роботи необхідно посилатися в тексті, 

при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у 

табл.1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба 

вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3». 
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Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 
При написанні роботи необхідно посилатися на джерела, матеріали або 

окремі результати які наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу 

відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування 

документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають 

з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання 

публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, 

коли наявний у них матеріал, не входить до останнього видання. 

   

 Посилання в тексті роботи на джерела слід оформлювати в квадратних 

дужках. В цих дуках спочатку вказується номер джерела на яке посилаються, 

що відповідає його порядковому номеру у списку джерел інформації, а потім 

номер сторінки (сторінок), на яких міститься ідея, що цитується. 

 Приклад: 
 «Незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв'язку між 

діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали 

передавання інформації [6, с. 29]». 

   

 Якщо має місце непряме цитування, тобто переказ, виклад думок інших 

авторів своїми словами, то в квадратних скобках достатньо вказати номер 

джерела, або джерел у списку джерел інформації. 

 Приклад:  

 У своїй роботі А.І. Антонов виділяє п’ять основних функцій сім’ї [3].  

Більшість соціологів виділяє такі складові елементи особистості, як 

потреби, інтереси, мотиви, ціннісні орієнтації [1-7]. 

Якщо в роботі має місце дослівне цитування, то необхідно 

дотримуватись таких вимог: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням 

особливостей авторського написання.  

 б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, 

речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення 

авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться 

у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо 

перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він 

не зберігається; 

 в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на 

джерело. 

  

10. Оформлення списку джерел інформації. 
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Важливою складовою частиною кожної бакалаврської роботи є список 

джерел інформації, який розташовується наприкінці роботи після висновків 

перед додатком. Він містить бібліографічні описи використаних джерел. 

До списку джерел інформації включають не лише наукові праці, що 

цитуються або згадуються в тексті, але й ті, з якими студент   знайомився в 

ході виконання роботи.  

Літературі джерела у списку можна розміщувати одним із таких 

способів: у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків. На початку списку проводяться 

роботи, що надруковані українською і російською мовами, а за ними 

іноземними. Роботи одного автора можуть розташовуватись у 

хронологічному порядку або за алфавітом (по назвах). 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором 

або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без 

пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна 

уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей. 

Відомості про книги повинні включати: прізвище та ініціали автора, 

назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг книги в 

сторінках. Прізвище автора слід вказувати у називному відмінку.  Прізвище 

автора слід вказувати у називному відмінку. Якщо книга написана двома і 

більше авторами, то їх прізвища та ініціали вказують у тій же послідовності, 

в якій вони надруковані в книзі. Назва книги приводиться у тому вигляді, в 

якому вона міститься на титульному листі. Найменування місця видання 

необхідно давати повністю в називному відмінку. 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 

інформації надано в Додатку З 

 

11. Оформлення додатків 

Додатки оформлюють як продовження бакалаврської роботи на 

наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті 

роботи. 

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток 

повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 

першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині 

рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується 

слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, 

додаток Б. Якщо в роботі тільки один додаток, то він позначається як 

додаток А. 



27 

 

Приклад: 

Додаток А 

Інструментарій дослідження 

 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи 

й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: 

А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу 

додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: Рисунок Д.1.2 — другий рисунок 

першого розділу додатка Д; таблиця А.1 - перша таблиця додатка А. 
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Додаток А 

Приклад оформлення титульного листа 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Факультет (відділення)  __ Бізнесу та фінансів_________________________ 

Кафедра (предметна, циклова комісія) _соціології та політології _________ 

Напрям підготовки (спеціальність)  __6.030101_Соціологія______________ 

 

 

       До захисту допускаю 

       Завідувач кафедри   

       _____В.В.Бурега________ 

                    (ініціали та прізвище) 

 

       ________________________ 

              (підпис, дата) 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА  

освітньо-кваліфікаційного рівня     бакалавр  

 

 

Тема роботи  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Шифр роботи                  __________________________ 

(група, номер теми за наказом) 

 

Виконавець  _______________________________________________________ 

     (прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

Керівник     ______________________________________________________ 

     (посада, прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

 

   

Харків 2015 
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Додаток Б 

Приклад оформлення відомостей 

 
Найменування виробу, 

об'єкта або теми 

Найменування 

документу 

Фор-

мат 

Кільк. 

арк. 

При- 

мітка 

     

 Документи  загальні    

     

 Завдання на виконання ДР  А4 1  

 Пояснювальна записка до ДР  А4 94  

     

 Ілюстративні матеріали    

     

Написати тему дипломної роботи Презентація А4 12  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Написати шифр роботи  ВД     

 Прізвище Підп Дата 

Розроб.    Написати тему дипломної 

роботи 

 

Відомість документів 

Літ. Аркуш Аркушів 

Перев.    Д Р Б  1 

    НТУ «ХПІ» 

Кафедра «Соціології та 

політології» 
Н. контр    

Затв.    
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Додаток В 

Приклад оформлення завдання 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Факультет, відділення   Бізнесу та фінансів _______________________   

Кафедра, циклова комісія   Соціології та політології  ___ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень _____ бакалавр __________________   

Напрям підготовки     6.030101 Соціологія ___________________________ 

     (шифр і назва) 

Спеціальність   __________________________________________________ 

   (шифр і назва) 

 

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

       Завідувач кафедри, голова  

       циклової комісії В.В.Бурега 

       ___________________________ 

       «___» ________________2015 р. 

 
 

ЗАВДАННЯ  

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 
 

_____________________________________________________________________________ 

     (прізвище, ім.’я, по батькові) 

1. Тема роботи _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

керівник роботи____________________________________________________________ 

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

 

затверджена наказом вищого навчального закладу від  «___»  ______20__року №________ 

 

 

2. Строк подання студентом    роботи __15.06.2015________________________________ 

 

 

3. Вихідні данні до роботи: монографії,  збірки наукових праць, періодичні видання, 

Інтернет__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) 

Написати мету та завдання роботи______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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

_Презентація - 15 аркушів А4_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанти розділів роботи 

 

Розділ 

 

Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

Охорона праці і 

навколишнього 

середовища 

   

Цивільний захист 

 

   

  

7. Дата видачі завдання      ____________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

Номер 

етапу 

 

Назва етапів дипломної роботи 

Строк 

виконання 

етапів  

роботи 

 

Примітки 

1.  Вибір і обґрунтування теми, постановка проблем і 

завдань 

02.02.2015  

2.  Аналітичний огляд джерел, вибір методики 

досліджень 

16.02.2015  

3.  Підготовка і виконання пояснювальної записки 16.03.2015  

4.  Складання відомості документів, оформлення 

дипломної роботи 

25.05.2015  

5.  Підготовка презентації, доповіді 1.06.2015  

6.  Подання ДР на відгук та рецензію 8.06.2015  

7.  Подання ДР на допуск до захисту 15.06.2015  

8.  Захист ДР 25.06.2015  

 

   Студент _______________     _________________________ 

                (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

   Керівник роботи    ________________    ________________________ 

                     (підпис)                       (прізвище та ініціали) 
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Додаток Д 

Приклад оформлення пояснювальної записки 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

Факультет (відділення)   Бізнесу та фінансів  

Кафедра (предметна, циклова комісія)   Соціології та політології 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до дипломної роботи 

 

 

______________________________бакалавр____________________________ 
    (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

на тему ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Виконав студент 4 курсу, групи________ 

напряму підготовки (спеціальності)   

6.030101 Соціологія________________ 
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

 

___________________________________ 
                    (підпис, прізвище ті ініціали) 

 

Керівник ___________________________ 
                          (підпис, прізвище та ініціали) 

 

Рецензент __________________________ 
                      (підпис, прізвище та ініціали) 

 

Нормоконтролер ____________________ 
                             (підпис, прізвище та ініціали) 

 

 

Харків 2015 
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Додаток Е 

Приклад оформлення реферату українською мовою 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

 Пояснювальна записка до ДР:   90 стор., 18 рис., 23 табл., 46 джерел, 2 

додатки 

  

 Ключові слова: КСЕНОФОБІЯ, ЕЙДЖИЗМ, РАСИЗМ, СЕКСИЗМ, 

ГАНДИКАПІЗМ. 

  

Мета дослідження: виявити найбільш поширені види ксенофобії у 

мешканців м. Харкова та розробити рекомендації щодо зменшення 

ксенофобних проявів. 

 У першому розділі розкрито сутність поняття ксенофобії,  визначено її 

основні види та форми, проаналізовано наслідки існування ксенофобії в 

суспільстві.   

 У другому розділі виділено основні характеристики міського способу 

життя, що сприяють появі і зростанню рівня ксенофобії у міському 

середовищі. 

 У третьому розділі наведено результати власного емпіричного 

дослідження, метою якого було виявити існуючі ксенофобні установки 

мешканців великого міста (на прикладі м. Харкова). 
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Додаток З 

Приклад оформлення списку джерел інформації 

 

Книги:  
 

Один автор  

1 Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. 

Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського 

Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). 

2 Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в 

неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : 

Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / 

Ін-т математики НАН України ; т. 59). 

3 Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : 

Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри 

України ; т. 1). 

4 Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. 

— 196, [1] с. — (Першотвір). 

 

Два автори  

1 Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : 

історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. 

акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна 

дипломатична" ; вип. 1). 

2 Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. 

Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека 

адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання 

Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 

3 Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних 

матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. 

Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. 

 

Три автори  

1 Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 

завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., 

Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — 

Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. 

 

Чотири автори  

1 Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ 

Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К.: 

НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста 

АПК. Економічні нормативи). 
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2 Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для 

учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. 

М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-

технічна освіта). 

 

П’ять і більше авторів 

1 Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. 

М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 

2007. — 510 с. 

2 Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 

працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. 

Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 

2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 

14 кн., кн. 13). 

 

Без автора  

1 Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. 

Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу). 

2 Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., 

ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с. 

3 Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі 

та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, 

О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с. 

4 Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / 

наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с. 

 

Багатотомний документ 
1 Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. 

Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— 

(Джерела з історії науки в Україні). 

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c. 

2 Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 

Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 

2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия"). 

Т. 1. — 2005. — 277 с. 

3 Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : 

трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 

кн. / А. Дарова ; кн. 4). 

4 Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. 

Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .—  

Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. 

5 Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : 

Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані 
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історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / 

[обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с. 

6 Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. 

Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 

125 с. 

 

Матеріали конференцій, з’їздів 
1 Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового 

комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь 

України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. 

політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. 

2 Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на 

республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т 

статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. 

3 Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. 

бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ). 

4 Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : 

праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : 

НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — 

(Ресурс 2000). 

5 Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць 

/ наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 

с. 

6 Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами 

міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки 

України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС 

України, 2001. — 452 с. 

 

Препринти  
1 Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов 

нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, 

управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. 

ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр 

"Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). 

2 Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних 

відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — 

Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — 

(Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 
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Депоновані наукові праці  
1 Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и 

др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 

110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

2 Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе 

/ В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. 

акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : 

Халімон, 2006. — 175, [1] с. 

3 Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів 

і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. 

Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 

4 Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : 

Карпенко, 2007. — 219 с. 

5 Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-

ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

 

Атласи  
1 Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та 

розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. 

С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та 

ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] 

с. 

2 Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур 

нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та 

лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге 

вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с. 

3 Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : 

Ранок, 2005. — 96 с. 

 

Законодавчі та нормативні документи  
1 Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / 

Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. 

— (Бібліотека офіційних видань). 

2 Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. 

М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. 

— (Нормативні директивні правові документи). 

3 Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, 

апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. 

— Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — 

VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 

 



39 

 

Стандарти  
1 Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та 

огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-

01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — 

(Національний стандарт України). 

2 Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-

9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 

2006. — 181 с. — (Національні стандарти України). 

3 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного 

електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до 

лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-

020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 

2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. 

Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ 

"Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия"). 

Т. 5. — 2007. — 264 с. 

Т. 6. — 2007. — 277 с. 

4 Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-

упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с. 

5 Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. 

— 11 с. 

6 Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая 

И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с. 

 

Бібліографічні показчики  
1 Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, 

захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного 

університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : 

Укр. технології, 2007. — 74 с. 

2 Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки 

/ [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. 

справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

 

Дисертації  
1 Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-

мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

 

Автореферати дисертацій  
1 Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 
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