АКТ №____
перевірки тексту матеріалів кваліфікаційної роботи
на наявність запозичень (унікальність)
від «_____»_____________201___ р.
Текст
матеріалів
кваліфікаційної
роботи
на
тему
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(назва роботи)

студента __________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________
(факультет, група)

__________________________________________________________________,
що виконана на кафедрі_____________________________________________
(назва кафедри)

__________________________________________________________________
під керівництвом__________________________________________________
(посада, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

направлено на перевірку на наявність запозичень _______________________.
(дата)

Науковий керівник ________________________
(підпис)

Перевірено на наявність запозичень з використанням програмного
забезпечення «Etxt Антиплагиат». Доля оригінального тексту (унікальність)
матеріалів складає ___________%.
Матеріали
можна
вважати
такими,
що
за
унікальністю
______________________________________ вимогам чинного «Положення
(відповідають/не відповідають (вписати необхідне)

про підготовку і захист кваліфікаційної роботи студентами Харківської
державної зооветеринарної академії».
Перевірку виконав
співробітник наукової бібліотеки
Директор наукової бібліотеки

_____________

___________________

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________
(підпис)

Свириденко Г. В.

Напрями тематик кваліфікаційних робіт
Кафедра_____________________________________________________________________________________

№

ПІБ

Посада

Вчене звання

Напрям тематики кваліфікаційної роботи

Назва статті, яка
відповідає напряму

1.

2.

3.

Завідуючий кафедрою
___________________________________________

___________________ _____________________
(дата)

(посада, вчене звання, ПІБ)

(підпис)

Приклад
Напрями тематик кваліфікаційних робіт
Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва

№
1.

ПІБ
Петров Петро
Петрович

Посада
доцент

Вчене
звання
кандидат с.г. наук

Напрям тематики кваліфікаційної
роботи
Технологія виробництва та первинної
переробки м’яса.

Технологія переробки молока
Технологія переробки м’яса

Назва статті, яка відповідає
напряму
І.І. Іванов Екстер’єрні
показники корів м’ясних порід
/ Іванов І.І., Петров П.П.//
Вісник Сумського НАУ:
науковий журнал. – Вип. 7/2
(34).- Серія «Тваринництво». –
Суми.2017. – С.165-169
……………………
……………………

2
3.

Завідуючий кафедрою
доктор с.-г. наук, професор Федоров Ф.Ф.
(посада, вчене звання, ПІБ)

___________________ _____________________
(дата)

(підпис)
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
……Основними етапами підготовки та виконання кваліфікаційної
роботи є:
- вибір теми та її затвердження;
- розробка завдання та складання поетапного плану виконання
кваліфікаційної роботи;
- опрацювання літературних джерел;
- збирання фактичного матеріалу під час практики;
- обробка матеріалу із застосуванням сучасних методів статистичного
аналізу;
- написання першого варіанту тексту роботи, подання його на
ознайомлення керівнику;
- усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту,
оформлення кваліфікаційної роботи;
- подання кваліфікаційної роботи на електронному носії у
форматі PDF до наукової бібліотеки для розміщення роботи у закритому
репозитарії. Подання тексту матеріалів кваліфікаційної роботи на
електронному носії у форматі Word для перевірки на наявність
запозичень (унікальність), отримання підписаного акту перевірки.
(Примітка: матеріали до навчально-бібліотечного центру академії надаються
не пізніше ніж за 10 днів до захисту кваліфікаційної роботи на засіданні
екзаменаційної комісії (розділ 3 положення));
- отримання відгуку керівника роботи;
- подання зброшурованої завершеної роботи на кафедру;
- розгляд кваліфікаційної роботи на засіданні кафедри;
- рецензування роботи;
- захист кваліфікаційної роботи на засіданні екзаменаційної комісії.
2. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ
РОБОТИ
……..Право вибору теми роботи надається студенту в межах
орієнтовних напрямів, які розробляються кафедрами та погоджуються з
деканатом факультету. Такий спосіб вибору теми роботи забезпечує
реалізацію вибіркової складової освітньої програми підготовки студентів з
урахуванням пропозицій і потреб установ, підприємств та організацій.
Перелік напрямів тем кваліфікаційних робіт, за якими співробітники кафедр
можуть здійснювати керування роботами студентів, корегує з тематиками
наукових досліджень співробітників кафедри та підтверджується наявністю

наукових публікацій у профільних виданнях. Перелік напрямів тем
кваліфікаційних робіт надається деканату (за необхідності оновлюється) з
наведенням прізвищ співробітників та наукових публікацій за напрямами
тематик кваліфікаційних робіт.
……Тематики кваліфікаційних робіт на кафедрі можуть оновлюватися
за необхідністю, але не рідше ніж один раз на 5 років. Студент має право
самостійного вибору теми роботи в межах освітньої програми.
………….Оновлюючи тематику кваліфікаційних робіт, випусковим кафедрам
рекомендовано дотримуватись такої структури:
60% - теми фундаментального характеру (базові теми),
25% - теми інноваційного характеру (відповідають проблемам
практики),
15% - теми неординарного характеру (підтвердження або спростування
існуючих гіпотез).
…….Не дозволяється виконувати кваліфікаційну роботу кільком
студентам однієї академічної групи з однієї та тієї ж теми, на базі одного і
того самого підприємства. Якщо однакову тему кваліфікаційної роботи
виявило бажання писати кілька студентів, остаточне рішення приймає
завідувач кафедри, виходячи зі строків (дати) подання заяв студентами на
кафедру.
Вибрана студентом тематика закріплюється за ним на підставі його
письмової заяви на ім'я декана відповідного факультету не пізніше 6 місяців
до завершення навчання на освітньому рівні підготовки.
………Закріплення за студентами академії тематик кваліфікаційних
робіт і керівників здійснюється з урахуванням наступного:
- бажання студента;
- згода майбутнього керівника;
- узгодження з завідувачем кафедрою;
- заявлених співробітниками кафедр напрямів кваліфікаційних
робіт;
- в межах дозволеного педагогічного навантаження.
Теми кваліфікаційних робіт студентів оформлюються наказом ректора
за поданням деканату відповідного факультету не пізніше ніж через два
тижні після завершення практики.
Для керівництва кваліфікаційною роботою наказом ректора
призначається керівник.
Керівниками кваліфікаційних магістерських робіт можуть бути
науково-педагогічні працівники академії з науковим ступенем доктора наук
чи кандидата наук (стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років),

коло наукових і фахових інтересів яких відповідає тематиці кваліфікаційної
роботи (підтверджено в переліку напрямів тем кваліфікаційних робіт з
наведеними науковими публікаціями співробітника).
Керівниками кваліфікаційних бакалаврських робіт можуть бути
науково-педагогічні працівники академії з науковим ступенем доктора наук,
кандидата наук (стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років),
досвідчені старші викладачі (стаж науково-педагогічної діяльності не менше
10 років), коло наукових і фахових інтересів яких відповідає тематиці
кваліфікаційної роботи (підтверджено в переліку напрямів тем
кваліфікаційних робіт з наведеними науковими публікаціями кафедри).
За одним керівником з кожного освітнього рівня і за кожною формою
підготовки закріплюється не більше ніж наступна кількість студентів:
- за доктором наук - не більше 5 студентів;
- за кандидатом наук (доктором філософі) – не більше 4 студентів;
- за досвідченим старшим викладачем – не більше 3 студентів
лише для бакалаврського рівня.
У випадках виробничої необхідності, за поданням деканату, ректором може
бути прийнятий інший порядок призначення керівників кваліфікаційних
робіт.

Примітка: з повним текстом «Положення про підготовку і захист
кваліфікаційних робіт студентами Харківської державної зооветеринарної
академії» можна ознайомитися на сайті академії. Роздруковану версію
положення рекомендовано мати у наявності на кожній кафедрі та у деканатах
академії.

