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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Методичні  рекомендації  щодо  виконання  та  захисту  дипломних 
робіт  студентами  напряму  підготовки  6.030601  “Менеджмент”,  спе-
ціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент” розроблені у 
відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти 
з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та 
призначені для надання допомоги студентами у виконання диплом-
ної роботи згідно чинних стандартів України і містять основні вимо-
ги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, орга-
нізації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Дипломна  робота  є  складовою  державної  атестації,  підсумковою 
кваліфікаційною  роботою,  яка  дає  змогу  виявити  рівень  засвоєння 
ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до само-
стійної роботи за обраною спеціалізацією.

Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства Укра-
їни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 
від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  та  Державного  комітету 
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 21.10.2010 р. № 969/922/216 “Про організацію та вдосконалення 
навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивіль-
ного захисту у вищих навчальних закладах України”, п. 4.6 запрова-
джена вимога включати до дипломних проектів бакалаврів окремий 
розділ “Охорона праці”.

Розділ “Охорона праці” є складовою дипломної роботи, підсумко-
вою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєн-
ня студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність 
до самостійної роботи з питань охорони праці. 

1. Цілі та завдання дипломної роботи
Виконання  і  захист  дипломної  роботи  поряд  із  складанням  дер-

жавного іспиту є завершальним етапом навчання у вищому навчаль-
ному закладі, формою державної атестації випускників.

Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на під-
ставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спе-
ціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання 
про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома бакалавра.

Метою  виконання  дипломного  дослідження  є  вирішення  про-
фесійної  проблеми,  що  ґрунтується  на  комплексному  опануванні 
матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також 
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практичного застосування теоретичних знань для вирішення кон-
кретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю орга-
нізацій. 

У процесі виконання дипломної роботи студент у відповідності до 
кваліфікаційних вимог повинен проявити:

•	 знання	 загальнотеоретичних,	 загальноекономічних,	 професій-
но орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають тео-
ретичні основи та практичні питання менеджменту;

•	 вміння	відбирати,	систематизувати	та	обробляти	інформацію	у	
відповідності до цілей дослідження;

•	 вміння	 розробляти	 наукові	 висновки	 і	 конкретні	 пропозиції	
щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним 
об’єктом;

•	 вміння	 визначати	 і	 використовувати	 причинно-наслідкові	
зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі;

•	 вміння	 організовувати	 діяльність	 виробничого	 колективу	 з	
обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

•	 впровадження	ефективного	розподілу	функцій,	обов’язків	і	по-
вноважень з охорони праці у виробничому колективі;

•	 вміння	 розробляти	 методичне	 забезпечення	 і	 проведити	 на-
вчання та перевірку знань з питань охорони праці.

•	 вміння	 розробляти	 наукові	 висновки	 і	 конкретні	 пропозиції	
щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним 
об’єктом з питань охорони праці.

1.1 Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказо-
вістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

•	 містити	поглиблений	аналіз	досліджуваної	теми;
•	 містити	 самостійні	 дослідження,	 розрахунки,	 виконані	 на	

ЕОМ;
•	 мати	належне	оформлення;
•	 мати	всі	потрібні	супровідні	документи;
•	 бути	виконаною	і	поданою	на	кафедру	в	термін,	передбачений	

графіком навчального процесу.
1.2. Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та 

оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не міс-
тить матеріалів конкретного дослідження теми у реальному підпри-
ємстві, а також не має відзиву з об’єкта дослідження та зовнішньої 
рецензії, до захисту не допускається.

2. Загальні положення
2.1. Дипломна робота виконується на основі поглибленого ви-

вчення чинного законодавства України з питань діяльності органі-
зацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового 
досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених 
студентом власних досліджень реального об’єкта — закладу охорони 
здоров’я.

2.2. Основні етапи виконання дипломної роботи:
1. Вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми.
2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарно-

го плану виконання.
3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
4. Збирання фактичного матеріалу під час виробничої практики 

на об’єкті дослідження.
5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.
6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайом-

лення науковому керівникові.
7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, 

оформлення дипломної роботи.
8. Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослі-

дження, отримання відзиву.
9. Подання роботи на кафедру. Попереднє заслуховування ди-

пломної роботи на засіданні кафедри.
10. Зовнішнє рецензування роботи.
11. Захист дипломної роботи у ДЕК.

2.3. До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які 
успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили стажуван-
ня та виробничу практику та захистили звіти.

2.4. Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, 
який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостій-
ній роботі над випускною роботою. Науковий керівник проводить 
індивідуальне консультування студента, допомагає йому склас-
ти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до виробничої 
практики, а також контролює дотримання графіку виконання, ре-
цензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до за-
хисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі та на-
уковці кафедри, закладів охорони здоров’я, що працюють за профі-
лем дипломної роботи та мають відповідний науковий ступінь.



6 7

Розподіл дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, 
відбувається за принципом наступництва наукового керівництва сту-
дентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а та-
кож з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей 
період.

2.5. Темою дипломної робота (предметом дослідження) є одна з ак-
туальних проблем сучасного менеджменту в галузі охорони здоров’я, 
яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною 
компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів 
відповідно до спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менедж-
мент”.

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою адміністра-
тивного та медичного менеджменту МАУП і наводиться у Додатку А.

Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної 
роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, 
дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовля-
тимуть державні установи, заклади охорони здоров’я, що уклали із 
вищим навчальним закладом освіти контракти на навчання студен-
тів або мають із ним договори співпраці та співдружності. Студент 
за погодженням із керівником може запропо нувати свою тему дослі-
дження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки 
(відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, 
до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на 
об’єкті дослідження).

2.6. Разом із вибором теми визначається об’єкт, за матеріалами 
якого буде виконуватися робота. Це повинен бути заклад охорони 
здоров’я будь-якої форми власності, який є юридичною особою і має 
самостійну звітність. Діяльність цього закладу повинна створювати 
можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об’єкта, то 
кафедра призначає для проходження виробничої практики (об’єкт за 
матеріалами якого має виконуватись дипломна робота) заклад охо-
рони здоров’я, з якими МАУП або його філії мають відповідну угоду.

Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва об’єкта до-
слідження. Це замовлення оформлюється листом.

2.7. Кожен студент випускного курсу у заяві на ім’я завідувача ди-
пломної кафедри, яка є підставою для призначення наукового керів-
ника, зазначає формулювання теми і повну юридичну назву об’єкта 
дослідження.

Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагу-
вання обрані теми дипломних робіт із зазначенням об’єктів, на яких 
вони виконуватимуться, розглядаються і обговорюються на засіданні 
випускної кафедри. 

Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукових керів-
ників кожного фіксуються наказом по МАУП. Усі подальші зміни 
(формулювання назви, об’єкт дослідження тощо) у разі необхіднос-
ті аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з 
науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за 
письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання).

2.8. Об’єкт дипломного дослідження є базою виробничої прак-
тики. Перед початком практики оформлюється спеціальний бланк-
завдання, в якому фіксуються тема і план, мета і завдання, графік ви-
конання, а також термін подання готової роботи на кафедру.

Завдання (додаток Г), підписане науковим керівником і сту дентом, 
затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної робо-
ти слід розмістити після титульної сторінки дипломної роботи.

2.9. Порушення студентом календарного плану виконання фіксу-
ється науковим керівником, який інформує завідувача кафедри.

3. Організація виконання дипломної роботи
3.1. Мінімальний термін написання дипломної роботи — 2 тижні.
3.2. Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відпо-

відності до затверджених календарного плану та завдання. У випад-
ках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення 
своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.

3.3. На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається 
графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечу-
ється систематична співпраця студента та наукового керівника над 
випускною роботою. Систематичні консультації допомагають ди-
пломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог 
до змісту та оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні 
відхилень. Оперативне та уважне виконання рекомендацій керівника 
сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є запорукою успіш-
ного захисту.

3.4. У відповідності до календарних етапів студент має подавати 
роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий 
термін подати завершену дипломну роботу на рецензування науково-
му керівникові.
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3.5. У разі позитивної рецензії наукового керівника та за наявнос-
ті відзиву від підприємства — об’єкта дослідження про достовірність 
використаних в аналітичних розрахунках даних дипломну роботу 
реєструють на кафедрі та передають на розгляд завідувачу кафедри, 
який має прийняти рішення про допуск студента до захисту диплом-
ної роботи на засіданні ДЕК.

3.6. Після проведення попереднього захисту (експертизи) ди-
пломної роботи рішенням кафедри дипломна робота допускається до 
захисту перед ДЕК та подається на зовнішню рецензію.

Список зовнішніх рецензентів складається на кафедрі не пізніше 
як за 4 тижні до початку виконання дипломних робіт і затверджуєть-
ся директором Інституту МАУП.

4. Зміст та обсяги дипломної роботи
4.1. Дипломна робота магістра повинна мати обсяг 70‑90 сторінок 

рукописного тексту.
4.2. Зміст дипломної роботи визначається її темою та відповідає 

плану, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно 
до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією ке-
рівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) 
й відповідні нормативні документи та складає проект плану, який об-
говорює з керівником.

4.3. Зміст дипломної роботи має бути складним і містити: вступну 
частину; три розділи, кожен з яких має містити не менш як два па-
раграфи; висновки та пропозиції; список використаної літератури та 
додатки.

Орієнтовний варіант плану дипломної роботи на тему:
“Управ ління кон фліктами в закладах охорони здоров’я (за матері-

алами дослідження ТОВ “Медіком”)”
Вступ
Розділ І. Теоретичні аспекти управління конфліктами в організації

1.1. Сутність, види та основні функції конфліктів
1.2. Основні методи управління конфліктами
1.3. Нормативно-правові засади державного регулювання в сфері 

трудових відносин в організаціях
Висновки до першого розділу 

Розділ ІІ. Аналіз стану управління конфліктами в ТОВ “Медіком”
2.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльнос-

ті підприємства 

2.2. Оцінка інтраперсональних конфліктів працівників ТОВ “Ме-
діком”

2.3. Аналіз соціально-психологічного клімату колективу ТОВ 
“Медіком”

Висновки до другого розділу
Розділ 3. Система управління охороною праці в ТОВ “Медіком”

3.1 Система управління охороною праці в закладі охорони 
здоров’я

3.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ТОВ 
“Медіком”

Висновки до третього розділу
Висновки та пропозиції 
Список використаної літератури
Додатки 

Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування 
актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної ро-
боти, особливостей постановки та вирішення питань стосовно кон-
кретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко 
визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, 
об’єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. У всту-
пі також визначаються методи та інформаційна база дослідження та 
практичне значення. 

У загальному вступі до дипломної роботи обґрунтовується зв’язок 
між питаннями, розглянутими в розділі з охорони праці з темою ди-
пломної роботи. У ньому вказується значення вирішення відповідних 
проблем, роль працюючих у галузі — керівних кадрів та професіона-
лів, фахівців — у питаннях покращення умов праці на виробництві 
та зменшення впливу шкідливих і небезпечних чинників на життя та 
здоров’я працюючих.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 4-5 сторінок.
Перший розділ, теоретичний, містить декілька параграфів. Тео-

ретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних 
явищ та процесів у діяльності закладу охорони здоров’я. У цьому 
розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, да-
ється огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих 
статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформа-
ції, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-
методичної літератури розкри ваються підходи різних авторів до 
розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у 
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чому — відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні по-
гляди на проблему.

У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, на-
казів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та 
довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне 
розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окре-
мих документів. Рекомендовані нормативно-правові акти, з якими 
має ознайомитись студент при написанні дипломної роботи наведені 
у Додатку Б.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні харак-
теристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, мето-
дичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої 
власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу пере-
йти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.

Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, 
графіками, діаграмами тощо.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25 % загаль ного 
обсягу дипломної роботи.

Аналітичний другий розділ (2–3 параграфи), забезпечуючи логіч-
ну послідовність дослідження, має поєднати набуті теоретичні зна-
ння та вміння використовувати обрані методи і певний методичний 
інструментарій.

Характеристика … (предмет дослідження) на... (об’єкт дослі‑
дження).

Сучасний стан …(предмет дослідження) на … (об’єкт дослі‑
дження).

Дослідження … (предмету) на … (об’єкт дослідження).
Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на 

об’єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо 
обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використан-
ням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоре-
тичних знань, певного методичного інструментарію

Аналіз обов’язково повинен кореспондуватися з методологічним 
матеріалом, розкритим у попередньому розділі.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають су-
проводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють ви-
значити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в 
організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення 
невикористаних резервів.

Аналіз проблеми повинен здійснюватись з урахуванням чинників 
позитивної та негативної дій.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами 
(що наводяться в додатках), які обов’язково супроводжувати стис-
лим коментарем.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані 
під час виробничої практики.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники госпо-
дарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, 
розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та 
інших методів збирання первинної інформації, які використовує сту-
дент під час виробничої практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого 
фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких 
провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з 
алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній ро-
боті повинен використати комп’ютер.

Не можна обмежитися використанням стандартної програми для 
аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників 
під час стислої характеристики об’єкта дослідження або використати 
тільки програму-редактор для друку і оформлення тексту та ілюстра-
цій. Потрібні використання адаптованої автором стандартної програ-
ми або розробка власної програми для спрощення трудо містких роз-
рахунків у аналітичному чи рекомендаційному розділі.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:
•	 поставлену	задачу;
•	 програму,	за	якою	вона	буде	вирішуватися;
•	 базу	даних	(бажано	у	додатку	навести	реальні	документи,	які	є 

джерелами первинної інформації — баланс, інші форми 
звітності);

•	 формули	розрахунку;
•	 блок-схему	алгоритму	розв’язання	задачі;
•	 результат	 —	 у	 формі	 підсумкової	 таблиці,	 діаграм,	 графіків 

тощо;
•	 аналітичний	опис	результату.
Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві відповід-

ного пункту плану: “із застосуванням ЕОМ”.
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Обсяг другого розділу — у межах 30–35 % загального обсягу ди-
пломної роботи.

Розробка розділу 3 Система управління охороною праці та 
безпекою в надзвичайних ситуаціях в закладах охорони здоров’я 
повинна засвідчити досягнення поставленої мети, а саме: вміння ви-
рішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці 
та володіння основними професійними компетенціями з охорони 
праці.

4.1. Система управління охороною праці в закладі охорони 
здоров’я 

У цьому підрозділі необхідно проаналізувати організацію роботи 
служби охороною праці в закладі охорони здоров’я за такими напря-
мами:

•	 штат	служби	охорони	праці;	
•	 організація	навчання,	інструктажів	і	перевірки	знань;	
•	 проведення	 паспортизації	 робочих	 місць	 щодо	 відповідності	

вимогам охорони праці; 
•	 забезпечення	працюючих	правилами,	стандартами,	положення-

ми, інструкціями, спецодягом, санітарним одягом тощо; 
•	 проведення	 розслідувань	 нещасних	 випадків	 на	 підприємстві	

на предмет їх причин і заподіяної шкоди; 
•	 організація	контролю	проходження	медоглядів	працівників,	за-

йнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; 
використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів; 

•	 аналіз	пропаганди	безпечних	і	нешкідливих	умов	праці;	
•	 зміст	куточка	з	охорони	праці.
2. Необхідно провести аудит відповідності наявного переліку 

нормативно-правових актів існуючим вимогам.
3. Проаналізувати розділ “Охорона праці” колективного договору 

(угоди, трудового договору), що укладається між роботодавцем і тру-
довим колективом, оскільки це має істотне значення в системі пла-
нування роботи щодо забезпечення безпеки праці на підприємствах. 

Для дослідження діяльності служби охороною праці в закладі охо-
рони здоров’я необхідно визначити її чисельний склад і зіставити з 
фактичною кількістю. Розрахунки доцільно проводити відповідно до 
Типового положення про службу охорони праці. 

Копії основних документів, що створені та діють в установі (орга-
нізації, підприємстві) наводяться в загальному переліку додатків до 
дипломної роботи. 

Отримані результати аналізуються, інтерпретуються, робиться за-
гальний висновок з відповідними пропозиціями щодо усунення недо-
ліків та/або покращення стану питання. 

Оцінюючи ступінь ефективності служби охороною праці на під-
приємстві, слід виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною 
праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні.

Узагальнити інформацію щодо стану охорони праці на досліджу-
ваному об’єкті можна, склавши власний акт перевірки.

Завдання майбутнього керівника або співробітника закладу охо-
рони здоров’я — дослідити сучасний стан питання в конкретній орга-
нізації, зробити висновки та надати пропозиції стосовно ефективнос-
ті громадського контролю. Тому у розділі 4.1 слід звернути увагу на 
державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці в 
закладах охорони здоров’я.

4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в закладі 
охорони здоров’я 

У цьому підрозділі описується стан умов праці в закладі охоро-
ни здоров’я, в якому студент проходив виробничу практику, тобто 
об’єкті дослідження дипломної роботи. 

На основі проведеної оцінки умов праці необхідно розробити від-
повідні управлінські рішення та організаційні заходи, що дозволять 
запобігти негативному впливу на працюючих виявлених небезпечних 
i шкідливих виробничих чинників або ж обмежити їх негативний про-
яв у межах допустимих норм. Детальна розробка відповідних управ-
лінських рішень та організаційних заходів виконується лише з окре-
мих, найбільш шкідливих і небезпечних чинників. Стосовно інших 
шкідливих i небезпечних виробничих чинників студент-дипломник 
пропонує лише можливі санітарно-гiгiєнiчнi i органiзацiйнi рішення 
та заходи. У разі потреби розглядається необхідність застосування 
засобів колективного та iндивiдуального захисту. 

Особливу увагу в даній частині розділу необхідно приділити 
управлінським рішенням та організаційним заходам з електробезпе-
ки використання у процесі надання медичної допомоги з медичного 
та допоміжного обладнання.

В дипломній роботі також характеризується приміщення відді-
лень закладу охорони здоров’я: площа, об’єм, кількість медичного 
персоналу та пацієнтів у лікувальних відділеннях; система опа-
лення, вентиляції (природна чи штучна), освітлення (природне та 
штучне).
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Вибір рішень та організаційних заходів, що забезпечують необхід-
ний рівень безпеки, нешкiдливi та комфортні умови праці, повинен 
бути оптимальним з точки зору охорони і безпеки праці, захисту на-
вколишнього середовища, економічних витрат, маси i габаритів апа-
ратури, вигоди її експлуатації, продуктивності праці i працездатності 
людини, а також повинен бути обґрунтованим діючими нормативни-
ми документами, при цьому ефективність запропонованих рішень і 
заходів бажано підтвердити техніко-економічними розрахунками.

В розділі 4.2 мають бути висвітлені питання, пов’язані з організа-
цією робочого місця: відповідність площі робочих місць санітарним 
нормам; розміщення меблів відповідно до їх функціонального при-
значення; відповідність обладнання робочого місця кількості та но-
менклатури знарядь праці змісту і особливостям виконуваної роботи; 
кількість і розміщення медичного обладнання, ПК та іншої офісної 
техніки.

На підставі атестації робочих місць персоналу закладу охорони 
здоров’я, слід охарактеризувати напруженість праці за такими напря-
мами:

•	 відповідність	площі	та	обсягу,	що	зайняті	робочим	місцем,	дію-
чим нормам;

•	 відповідність	обладнання	вимогам	нормативно-технічної	доку-
ментації, а також характеру та обсягу виконуваних робіт;

•	 технологічна	оснащеність	робочого	місця	(засоби	захисту	при-
ладів і їх технічний стан);

•	 відповідність	 технологічного	 процесу,	 устаткування,	 інстру-
ментів, засобів контролю вимогам стандартів безпеки і нормам 
охорони праці.

В розділі 4.2 доцільно проаналізувати стан виробничого травма-
тизму та професійних захворювань (аналіз причин нещасних випад-
ків захворювань), який проводиться на основі змісту актів про нещас-
ний випадок (ф. Н-1), професійних захворювань, звітності закладу 
охорони здоров’я за ф. 7-Т та лікарняних листів за останні 3 роки. 

Перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці в 
закладах охорони здоров’я наводиться в Додатку В.

Висновки до розділу
Підсумком при написанні розділу повинні стати висновки, клю-

чові поняття мають наводитися в загальних висновках до дипломної 
роботи. У них вказуються основні результати, отримані при виконан-
ні по четвертому розділу, відповідність рівня безпеки основним ви-

могам СніП, а також пропозиції щодо покращення ситуації або по-
дальших шляхів розвитку охорони праці в досліджуваному закладі 
охорони здоров’я.

Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі
дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного 
дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоре-
тичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми, 
оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті 
дипломної роботи та поставленим у вступі завданням. У висновках 
не можуть з’явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому 
розділі дипломної роботи.

Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5–6 сто-
рінок.

5. Вимоги до оформлення дипломних робіт 
5.1. Основна частина
Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:
– титульна сторінка (Додаток Д);
– бланк завдання (Додаток Г);
– зміст;
– перелік умовних позначень (у разі потреби);
– вступ;
– основна частина;
– список використаної літератури;
– додатки.
Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково під-

писує автор на титульній сторінці. 
5.1.2 Мова дипломної роботи — державна, стиль — науковий,

чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність - 
логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних 
джерел є неприпустимим.

5.1.3. Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стан-
дартного білого паперу формату А4 (210x297 мм). У друкованому ва-
ріанті текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали, до 
тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм 
(комп’ютерний набір — 14-й кегль, 1,5 інтервали, шрифт — Times 
News Roman). Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстра-
тивні матеріали на аркушах формату АЗ (не більше за 40 рядків на 
сторінку).
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5.1.4. Текст дипломної роботи розміщується на аркуші з дотриман-
ням таких розмірів берегів: з лівого боку — не менш за 30 мм, з право-
го — не менш за 10 мм, зверху — не менш за 20 мм, знизу — не менш 
за 20 мм.

Вписувати у друкований текст диплома окремі іншомовні слова, 
формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише 
чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути на-
ближеною до щільності основного тексту.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати 
формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок дипломної 
роботи і розміщуватися, як правило, у додатках.

Титульна сторінка містить найменування вищого навчального за-
кладу, прізвище, ім’я та по-батькові й інші відомості про автора, тему 
дипломної роботи з посиланням на об’єкт дослідження, прізвище, 
вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (додаток Б).

5.1.6. Зміст містить найменування та номери початкових сторі нок 
усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, 
які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

5.1.7. Текст основної частини роботи поділяється на розділи і 
параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання 
диплома.

Заголовки структурних частин дипломної роботи “ЗМІСТ”, 
“ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ”, “СПИ-
СОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” пишуться 
або друкуються великими літерами симет рично до тексту. Заголовки 
підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не 
ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та тек-
стом має дорівнювати 3–4 інтервалам основного тексту.

Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з но-
вої сторінки.

Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, ма-

люнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка 

включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки 
не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у право-
му верхньому куті подальших сторінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК 
ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як роз-
діли. Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”. Підрозділи 
нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу 
і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: напри-
клад,”1.3” (третій підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку 
йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації
Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати 

розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тек-
сті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі 
безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступну сто-
рінку. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх вклю-
чають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні 
матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну 
сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті 
або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” І нумерують послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстра-
ції має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 
між якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2” (другий рисунок 
першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи 
розміщуються послідовно під ілюстрацією.

5.4. Таблиці, формули, посилання
5.4.1. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що 

розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті 
розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера, який 
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між 
якими ставиться крапка: наприклад, “Таблиця 2.3” (третя таблиця 
другого розділу); нижче розміщується назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими час-
тинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2.3”.

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі 
одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наво-
дяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповіднос-
ті до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову 
кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць Починають-
ся з великої літери.
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5.4.2. Формули в дипломній роботі нумеруються в межах 
розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового 
номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул 
пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в 
круглих дужках, наприклад: “(3.1)” (перша формула третього розділу).

Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді та-
блиці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над табли-
цею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” почи-
нають із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки — з 
малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих — 
якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті 
таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з 
обертанням за годинниковою стрілкою.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах 
треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в 
якій вони дані в формулі, і кожне — з нового рядка. Перший рядок 
пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

5.4.3. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними 
рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш 
як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, 
його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), 
мінус (-), множення (х) і ділення (:).

5.4.4. Посилання в тексті дипломної роботи на джерела інформації 
слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома ква-
дратними дужками, наприклад:”... у працях [1–9]....”.

Посилання на ілюстрації до дипломної роботи оформлюють по-
рядковим номером ілюстрації: наприклад, “рис. 2.3”; на формули — 
порядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”. 

Список літератури вимагає розміщення всіх використаних 
джерел інформації у такій послідовності:

а) Міжнародні декларації, акти;
б) Закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідов-

ності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідов-

ності);

г) монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані 
кирилицею (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використову-
ються закладом охорони здоров’я (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела, друковані латинським шрифтом.
Відомості про включені до списку літератури слід подавати згід-

но з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв 
праць (див. Додаток Б).

5.5. Додатки
Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні мате-

ріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною 
темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матері-
ал, потрібний для повноти сприяння дипломної роботи:

•	 реальні	документи	закладу	охорони	здоров’я;
•	 рекламні	матеріали;
•	 проміжні	математичні	доведення,	формули,	розрахунки;
•	 таблиці	допоміжних	цифрових	даних;
•	 інструкції,	 методики,	 опис	 алгоритмів	 і	 програм	 вирішення 

задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної 
роботи;

•	 ілюстрації	допоміжного	характеру.
Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи і роз-

міщуються в порядку посилань у тексті дипломної роботи.
Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований 

малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сто-
рінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої вели-
кої друкується слово “Додаток “і поряд — велика літера, що позначає 
додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами україн-
ської абетки, за винятком літер Г,Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток 
А, додаток Б і т. Д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на 
розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьо-
му разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) 
і крапку, наприклад: “А.2” — другий розділ додатка А; “В.3.1” — пер-
ший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують 
у межах кожного додатка, наприклад: “рис. Д.1.2” — другий рисунок 
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першого розділу додатка Д; “формула (А. 1)” — перша формула до-
датка А.

6. Апробація, рецензування і захист дипломної роботи
Апробація дипломної роботи
Попередній захист дипломної роботи та її експертиза проводиться 

перед комісією за 1,5 місяця до Державної атестації. За результатами 
попереднього захисту приймається рішення щодо можливості захис-
ту дипломної роботи перед ДЕК, яке протоколюється відповідним 
проколом засідання дипломної кафедри.

РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

6.1 Студент-випускник повинен додати до роботи відзив
керівника організації, яка слугувала об’єктом дослідження, завірений
печаткою. Цей відзив має свідчити про достовірність наведеної в 
роботі інформації, правдивість фактичних даних. Бажано, щоб у 
ньому були підтверджені актуальність теми для підприємства, 
самостійність автора дослідження, практична значущість аналітич-
ного розділу та можливості і перспективи впровадження запропоно-
ваних рекомендацій.

6.2 На завершену дипломну роботу науковий керівник дає
стислу рецензію, в якій оцінює як якість виконання самої роботи, 
так і праці студента над нею, і робить висновок про можливість до-
пуску дипломної роботи до захисту в ДЕК.

6.3. Зброшурований у твердій палітурці рукопис завершеної 
дипломної роботи, яка підписана студентом та його науковим керів-
ником, за наявності позитивної характеристики роботи у письмово-
му відзиві наукового керівника, подається студентом завідувачу ка-
федри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює 
його.

6.4. Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні фахівці, 
які працюють в закладах охорони здоров’я, у науково-дослідних уста-
новах, викладачі інших вищих навчальних закладів. 

Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді в довільній 
формі і має містити такі складові:

•	 висновки	 щодо	 актуальності	 обраної	 теми,	 практичної	 значу-
щості виконаної дипломної роботи;

•	 характеристику	 повноти	 завдання	 щодо	 розкриття	 теми 
дипломної роботи, відповідності змісту роботи до завдання;

•	 висновки	 щодо	 використання	 в	 роботі	 сучасних	 методів 
дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльнос-
ті підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;

•	 оцінку	 конкретних	 пропозицій,	 рекомендацій	 щодо	 вдоско-
налення управління певними аспектами діяльності, підвищен-
ня його ефективності;

•	 оцінку	загальних	вражень	від	дипломної	роботи	(оформлення, 
стиль і грамотність викладення тощо);

•	 інші	питання	на	розсуд	рецензента;
•	 висновок	 рецензента	 про	 відповідність	 якості	 виконаної 

дипломної роботи вимогам до таких робіт, про можливість до-
пущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено за-
уваження та думку про оцінку роботи за чотирибальною систе-
мою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім’я та 
по батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис. Для 
підготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими зауваження-
ми рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією 
до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія додається до конверта з 
іншими супровідними документами.

6.6. Завершальною процедурою допущення дипломної роботи 
до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завіду-
вачем кафедри. Допуск до захисту здійснюється на засіданні кафедри 
за участю наукового керівника та оформлюється у вигляді протоколу 
засідання випускної кафедри. 

6.7. За умов успішного складання державного екзамену з фаху 
захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні 
державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує 
директор УРІМБ.

6.8 На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі 
документи:

•	 витяг	 із	 наказу	 ректора	 про	 затвердження	 персонального 
складу цієї комісії;

•	 список	 студентів	 екзаменаційної	 групи,	 які	 допущені	 до	 за-
хисту дипломних робіт чи до складання державного іспиту, 
за підписом директора УРІМБ;

•	 довідка	 від	 деканату	 про	 виконання	 студентом	 навчального 
плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, 
навчальних та виробничих практик;
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•	 дипломна	робота	студента;
•	 письмовий	відзив	керівника	дипломної	роботи;
•	 зовнішня	рецензія	на	дипломну	роботу;
•	 рецензія	з	об’єкту	дослідження;
•	 карта	обліку	індивідуальної	роботи	студента	з	підготовки	до	за-

хисту дипломної роботи. 
6.9. Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм 

науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної 
роботи і підготовлені наочні матеріали (4–6 сторінок із найважливі-
шими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів 
або у вигляді роздавального матеріалу, а також дискети, слайди, фо-
тографії, макети, рекламні проспекти тощо).

6.10. Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам 
виступу. Доповідь повинна відобразити: обґрунтування актуальності 
теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів 
діючого підприємства і творчі розробки автора. Особливе місце має 
бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці 
їх ефективності.

Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, осо-
бливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по 
можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану від-
повідь у доповіді.

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студен-
та і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають 
захисту.

6.11. Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.
Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослід-

ження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь по-
силанням на наочні матеріали.

Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на диплом-
ну роботу, і студент має можливість відповісти на всі зауваження ре-
цензента.

Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захис-
ті викладачі, магістри можуть задавати студентові запитання щодо 
змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретни-
ми, аргументованими і короткими.

Після відповіді студента на запитання оголошується відзив науко-
вого керівника виконаної дипломної роботи.

6.12. За результатами захисту дипломної роботи на закритому 
засіданні ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (вра-
ховуючи відзив керівника, рецензента, зміст доповіді, відповіді на 
запитання), про присвоєння магістру відповідної кваліфікації і про 
видачу йому диплома державного зразка.

6.13. Студент, який отримав на захисті дипломної роботи 
незадовільну оцінку, має бути відрахованим із ВНЗ і в цьому випадку 
йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним 
залишається право бути повторно допущеним до складання 
державних екзаменів (якщо він одержав незадовільну оцінку на 
екзамені) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох 
років. Повторно Дипломна робота виконується за наявності заяви 
студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової 
кафедри про затвердження теми і об’єкта дослідження, призначення 
наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи 
може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи студент 
може суттєво оновити і доповнити.

Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, 
про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор ВНЗ 
може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи 
ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік.

Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт, скла-
дання державних іспитів у той же рік категорично забороняється.

Додаток А
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Напрям підготовки: 6.030601 “Менеджмент”
Спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”

1. Планування потреби у фінансових ресурсах лікувально-
профілактичного закладу (за матеріалами...).

2. Планування потреби у матеріальних ресурсах лікувально-
профілактичного закладу (за матеріалами...).

3. Планування потреби у трудових ресурсах лікувально-
профілактичного закладу (на прикладі....).

4. Планування потреби у матеріальних ресурсах аптечного закла-
ду (за матеріалами...).

5. Планування потреби у фінансових ресурсах аптечного закладу 
(на прикладі....).
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6. Планування потреби у трудових ресурсах аптечного закладу 
(за матеріалами...).

7. Прогнозування динаміки попиту на медичні послуги (за мате-
ріалами...).

8. Прогнозування динаміки попиту на лікарські засоби та товари 
медичного призначення (на прикладі....).

9. Прогнозування динаміки попиту на медичну техніку (за мате-
ріалами...).

10. Формування оптимального асортименту медичних послуг (на 
прикладі....).

11. Формування оптимального асортименту лікарських засобів та 
товарів медичного призначення в аптечних закладах (за мате-
ріалами...).

12. Організація та раціоналізація робочих місць в закладі охорони 
здоров’я (за матеріалами...).

13. Організація процесів управління в закладах охорони здоров’я 
(на прикладі....).

14. Прийняття управлінських рішень в закладах охорони здоров’я 
(за матеріалами...).

15. Організація реалізації управлінських рішень в закладах охоро-
ни здоров’я (на прикладі....).

16. Організація ділових контактів закладу охорони здоров’я з зо-
внішнім середовищем (за матеріалами...).

17. Управління якістю конкурентоспроможністю лікарських засо-
бів та товарів медичного призначення (на прикладі....).

18. Управління якістю медичного обслуговування (за матеріала-
ми...).

19. Забезпечення захисних прав споживачів лікарських засобів та 
товарів медичного призначення (на прикладі....).

20. Забезпечення захисних прав пацієнтів (за матеріалами...).
21. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки в закладах охо-

рони здоров’я (на прикладі....).
22. Забезпечення соціального захисту працівників лікувально-

профілактичних закладів (за матеріалами...).
23. Розробка раціональних форм організації управління в закладах 

охорони здоров’я (за матеріалами...).
24. Здійснення комерційної діяльності організацій з оптової тор-

гівлі лікарськими засобами (на прикладі....).

25. Раціональна організація управлінської праці в закладах охоро-
ни здоров’я (за матеріалами...).

26. Управління персоналом закладу охорони здоров’я (на прикла-
ді....).

27. Формування колективу закладу охорони здоров’я та керівни-
цтва в ньому (за матеріалами...).

28. Формування і розвиток організаційної культури закладу охо-
рони здоров’я (за матеріалами...).

29. Формування іміджу закладу охорони здоров’я (на прикладі....).
30. Організація діловодства в закладі охорони здоров’я (за матері-

алами...).
31. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці в за-

кладах охорони здоров’я (за матеріалами...).
32. Контроль виконання управлінських рішень в закладах охорони 

здоров’я (на прикладі....).
33. Контролювання охорони праці та техніки безпеки в закладах 

охорони здоров’я (за матеріалами...).
34. Контролювання якості медичного обслуговування (на прикла-

ді....).
35. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я (за мате-

ріалами...).

Додаток Б
Зразок оформлення списку використаної літератури

Характеристи-
ка джерела

Приклад оформлення

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. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь 
Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — 
(Першотвір).

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної диплома-
тичної 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).
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Два автори 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімер-
них та композиційних матеріалів: підруч. [для 
студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Ба-
штанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори 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. Та-
расенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 
2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва 
продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кис-
ляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — 
К.: НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2006. — 
106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні 
нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислово-
го 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. Формування здорового способу життя молоді: 
навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для 
сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпен-
ко, 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).
Проблеми типологічної та квантитативної лекси-
кології: [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. 
та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний 
документ

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: Додат-
ки — 2007. — 573, [1] c.

Матеріали 
конференцій, 
з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі рефор-
мування агропромислового комплексу: матеріали 
Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [“Мо-
лодь 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. 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.

Словники 1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін 
В. Л.]. — Х.: Халімон, 2006. — 175, [1] с.
2. Українсько-німецький тематичний словник 
[уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.

Законодавчі 
та нормативні 
документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за 
станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада Укра-
їни. — 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 докумен-
ти).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки 
запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубо-
проводів 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).

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 Укра-
їни 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт 
України).
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Стандарти 2. 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 Украї-
ни).

Бібліографічні 
показчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анота-
ції кандидатських дисертацій, захищених у спе-
ціалізованій 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 кри-
мінального права, опублікованих у Віснику Кон-
ституційного 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 виго-
товлення секцій робочих органів гнучких гвин-
тових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 “Технологія 
машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 
2007. — 20, [1] с.

Авторські  
свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устрой-
ство для захвата неориентированных деталей типа 
валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — 
№ 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, 
Бюл. № 12.

Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 
H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее 
устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патенто-
обладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — 
№ 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, 
Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, 
періодичного, 
продовжува-
ного видання

1. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — 
основа интеллектуализации компьютерных 
технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. 
Рыхальский // Системні дослідження та інформа-
ційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39–61.
2. Регіональні особливості смертності населення 
України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. 
Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та 
організації охорони здоров’я України. — 2007. — 
№ 1. — С. 25–29.

Електронні 
ресурси

1. Бібліотека і доступність інформації у сучас-
ному світі: електронні ресурси в науці, культурі 
та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-
2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, 
А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // 
Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Ре-
жим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/
articles/2003/03klinko.htm

Додаток В

Нормативно‑правові акти з охорони праці в закладах охорони 
здоров’я

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради Украї-
ни.-1996.-№ 30.

2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про 
охорону праці” від 21.11.2002 р.

3. Закон України “Про колективні договори та угоди” № 1874 від 
24.12.1995 р.

4. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на ви-
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робництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності” № 1423 від 13.09.2000 р.

5. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на ви-
робництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності” від 22.02.2001 р. № 2272-ІІІ.

6. Закон України “Основи законодавства України про охорону 
здоров’я” // Відомості Верховної Ради — 1993. — № 4 — 
ст.145.

7. Закон України “Про забезпечення санітарного і епідемічного 
благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р. // Законодав-
ство України про охорону праці: У 3 т., Т. 3. — К., 1995. — 
С. 532–566.

8. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих ви-
промінювань” від 14 січня 1998 р. — К., 1998.

9. Закон України “Про охорону праці” від 10.04.1992 р. № 2694 // 
Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49.

10. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 груд. 1993 р. // 
Законодавство України про охорону праці: У 3 т., Т. 3. — К., 
1995. — С.507–530.

11. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Перелік робіт з підви-
щено небезпекою” № 15 від 26.01.2005 p.

12. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів”№ 4 від 09.01.98 p.

13. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці” № 15 від 26.01.2005 p.

14. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення 
про службу охорони праці” № 255 від 15.11.2004 p.

15. Hаказ МВС України “Правила пожежної безпеки в Україні” (зі 
змінами) № 217 від 05.03.2002 p.

16. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про 
затвердження форми трудового договору між працівниками і 
фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору 
між працівниками і фізичною особою” № 260 від 08.06 2001 р.

17. Наказ Міністерства юстиції України “Про порядок реєстрації 
трудового договору між працівником і фізичною особою” 
№ 554/745 від 27.06.2001 р.

18. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок розслідуван-
ня та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво-
рювань і аварій на виробництві” № 1112 від 25.08.2004 р.

19. Постанова Кабінету Міністрів України “Перелік професій, ви-
робництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов’язковим профілактичним медичним оглядам” № 559 від 
23 травня 2001 р. 

20. Кодекс законів про працю України / КЗПП /затверджений За-
коном № 322-VIII від 10.12.71 ВР, 1971, додаток до № 50, ст. 
375) станом на 28.03.2003 зі змінами та доповненнями.

21. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС 
“Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки 
й гігієни праці працівників”.

22. Конвенція МОП 187 “Про основи, що сприяють безпеці й гігіє-
ні праці”.

23. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 — “Настанова по соці-
альній відповідальності”. ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on 
Social Responsibility.

24. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health 
and safety management systems — Requirements. Системи ме-
неджменту охорони праці — Вимоги.

25. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the 
implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню 
OHSAS 18001.

26. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 “Соціальна відповідаль-
ність”. SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

Реєстр ДНАОП (Реєстр державних нормативних актів з охорони 
праці): 

27. НАОП 9.1.50–1.01–59 (НПАОП 93.0–1.01–59) “Правила тех-
ники безопасности и производственной санитарии для 
прачечных учреждений и предприятий здравоохранения”. 

28. НАОП 9.1.50–1.02–59 “Правила з санітарії при роботі в проти-
туберкульозних установах системи Міністерства охорони 
здоров’я СРСР”.

29. НАОП 9.1.50–1.03–96 “Правила охорони праці для кухонь та 
їдалень установ охорони здоров’я”. 

30. НАОП 9.1.50–1.04–64 “Правила обладнання і експлуатації 
приміщень патологоанатомічних відділень і моргів (патогісто-
логічних і судово-гістологічних лабораторій) лікувально-
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профілактичних і судово-медичних установ, інститутів та на-
вчальних закладів”. 

31. НАОП 9.1.50–1.05–70 (НПАОП 85.11–1.05–70) “Правила об-
ладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в 
клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-
профілактичних установ системи міністерства охорони 
здоров’я СРСР”. 

32.  НАОП 9.1.50–1.06–70 (НПАОП 85.11–1.06–70) “Правила об-
ладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних 
відділень (кабінетів)”. 

33.  НАОП 9.1.50–1.07–76 “Правила обладнання, експлуатації та 
виробничої санітарії при роботі в аптеках”. 

34.  НАОП 9.1.50–1.08–79 (НПАОП 85.14–1.08–79) “Правила з 
охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утри-
мання дезінфекційних станцій, дезінфекційних відділів, відді-
лень профілактичної дезінфекції санітарно-епідеміологічних 
станцій, окремих дезінфекційних установок”. 

35.  НАОП 9.1.50–1.09–81 (НПАОП 85.14–1.09–81) “Правила 
устройства, техники безопасности, производственной санита-
рии, противоэпидемического режима и личной гигиены при 
работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-
эпидемиологических учреждений системы Министерства здра-
воохранения СССР”. 

36.  НАОП 9.1.50–1.10–84 (НПАОП 85.11–1.10–84) “Правила з 
техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в 
установах охорони здоров’я. Загальні вимоги”. 

37.  НАОП 9.1.50–1.12–83 (СанПиН 2956а-83) (НПАОП 85.13–
1.12–83) “Санитарные правила устройства, оборудования, 
эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждении сто-
матологического профиля, охраны труда и личной гигиены 
персонала № 2956а 83”. 

38.  НАОП 9.1.50–1.13–59 (НПАОП 85.11–1.13–59) “Правила 
обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних 
відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих уста-
нов”. 

39.  НАОП 9.1.50–1.15–69 “Санітарні правила проектування, об-
ладнання, експлуатації та утримання виробничих і лаборатор-
них приміщень, які призначені для проведення робіт з ртуттю, 
її сполуками та приладами”. 

40.  НАОП 9.1.50–3.01–88 (НПАОП 85.0–3.01–88) “Галузеві нор-
ми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття таінших засобів ін-
дивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і сані-
тарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій 
системи охорони здоров’я”. 

41.  НАОП 9.1.50–5.01–88 “Типова інструкція з охорони праці при 
проведенні робіт з лазерними апаратами”.

42.  НАОП 9.1.50–5.02–88 “Типова інструкція з охорони праці для 
персоналу операційних блоків”. 

43.  НАОП 9.1.50–5.04–85 “Типова інструкція з техніки безпеки і 
виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підроз-
ділів лікувально-профілактичних установ”. 

44.  НАОП 9.1.50–5.05–84 “Типова інструкція з техніки безпеки і 
виробничої санітарії для персоналу рентгено¬діагностичних 
кабінетів лікувально-профілактичних установ системи мініс-
терства охорони здоров’я СРСР”. 

45.  НАОП 9.1.50–5.07–85 “Типова інструкція з техніки безпеки 
при обслуговуванні і ремонті будинків та споруд”. 

46.  НАОП 9.1.50–5.08–85 “Типова інструкція з техніки безпеки 
при роботі в стерилізаційних установках”. 

47.  НАОП 9.1.50–5.10–73 “Інструкція по захисному заземленню 
електромедичної апаратури в установах системи міністерства 
охорони здоров’я СРСР”. 

48.  НАОП 9.1.50–6.04–91 “Методичні рекомендації щодо поліп-
шення умов праці медичних працівників, які зайняті ультраз-
вуковою діагностикою”. 

49.  НАОП 9.1.50–8.01–88 “Збірник типових інструкцій про охо-
рону праці в санітарно-курортній системі профспілок”. НПА-
ОП 0.00–4.09–07 “Типове положення про комісію з питань 
охорони праці підприємства”. Наказ Держгірпромнагляду від 
21.03.2007 р. № 55. 

50.  НАОП 9.1.50–2.01–70 (ОСТ 42–21–11–81) “Кабінети і відді-
лення променевої терапії. Вимоги безпеки”. 

51.  НАОП 9.1.50–2.02–83 (ОСТ 42–21–15–83) “Кабінети рентге-
нодіагностичні. Вимоги безпеки”. 

52.  НАОП 9.1.50–2.08–86 (ОСТ 42–21–16–86) “Відділення, кабі-
нети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки”. 

53.  НАОП 9.1.50–6.03–88 (ГМВ 42–21–26–88) “Галузеві методич-
ні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила 
експлуатації і ремонту”. 
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Додаток Д

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Українсько‑Російський інститут менеджменту та бізнесу

ім. Богдана Хмельницького 

Кафедра адміністративного та медичного менеджменту 

Напрям підготовки: 6.030601 “Менеджмент”
Спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

“УПРАВ ЛІННЯ КОН ФЛІКТАМИ В ЗАКЛАДАХ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ “МЕДІКОМ”)”

Студентки групи М-10–09 БМФМ (3,0 з)
_______________ Іванової Анни Ігорівни

Науковий керівник
к. е. н., проф. кафедри 
адміністративного 
та медичного менеджменту ________________ Новальська Н. І.

Допущено до захисту в ДЕК “___” ___________20__ р. 

Завідувач кафедри 
адміністративного та
медичного менеджменту 
д. біол. н., професор __________________ Баєва О. В. 

Київ — 20__

Додаток Г
Форма №Н‑9.01

Міжрегіональна академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу

ім. Богдана Хмельницького 

Кафедра ______________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень ___________

Напрям підготовки _____________________________________                                                                     
                                                                  (шифр і назва)
Спеціальність _________________________________________
                                                                  (шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри  
_____________________________ 
«___» _______________20__ року

ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

_____________________________________________________
                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дипломної роботи _________________________________
_____________________________________________________

керівник дипломної роботи _______________________________
_______________________________,
    (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
затверджені наказом вищого навчального закладу від «___» ______ 
20__ року №___
2. Строк подання студентом дипломної роботи ________________
3. Вихідні дані до дипломної роботи _________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 
потрібно розробити) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Розділ Прізвище, ініціали та наукове 
звання наукового керівника

Підпис, дата

завдання 
видав

завдання 
прийняв

    

    

    

    

    

    

    
 

7. Дата видачі завдання “____” ________________ 2012 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ 
з/п

Назва етапів дипломного  
проекту (роботи)

Строк 
виконан-
ня етапів 
проекту 
(роботи)

Примітка

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Студент ____________ 
      (підпис)

____________________________ 
          (прізвище та ініціали)

Керівник 
дипломної 
роботи

____________ 
      (підпис)

____________________________ 
          (прізвище та ініціали)

 

Примітки:
1. Форму призначено для видачі завдання студенту на виконання ди-
пломно роботи і контролю за ходом роботи з боку кафедри, декана 
факультету та директора Інституту.
2. Розробляється керівником дипломної роботи. 
3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.
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Додаток Д
Форма №Н‑9.03

Міжрегіональна Академія управління персоналом
Українсько-Російський інститут менеджменту і бізнесу  

ім. Б. Хмельницького

ПОДАННЯ 
ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Направляється студент (ка)___________до захисту дипломної роботи
                                            (прізвище та ініціали)
за напрямом підготовки __________________________________
спеціальністю __________________________________________
                                                 (шифр і назва спеціальності)
на тему: _______________________________________________
                                                             (назва теми)

Дипломна робота і зовнішня рецензія додаються.
Декан факультету ____________________________________

                                                                             (підпис)

Довідка про успішність
________________за період навчання в УРІМБ ім. Б. Хмельницького
(прізвище та ініціали студента)
з ________ 20__ року до __________20___ року повністю виконав 
навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким роз-
поділом оцінок за:
національною шкалою: відмінно ___ %, добре ___ %, задовільно ___ %;
шкалою ECTS: A ____ %; B ____ %; C ____ %; D ____ %; E ____ %.
Секретар ДЕК __________________  ______________________
                                          (підпис)                         (прізвище та ініціали)

Висновок керівника дипломної роботи
Студент(ка) ___________________________________________
                                                       (прізвище та ініціали)

Актуальність роботи
_____________________________________________________

_____________________________________________________

Позитивні сторони роботи
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Негативні сторони роботи
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Оцінка праці студента над дипломною роботою
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту пе‑
ред ДЕК. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Керівник роботи                                                  ___________
                                                                                                     (підпис)
«___» _________20__ року

Висновок випускної кафедри про дипломну роботу
Дипломна робота розглянута. Студент (ка) ____________________
_______________        (прізвище та ініціали)
допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній 
комісії.
Протокол засідання кафедри №____ від «___» ___________20__ р.

  Завідувач кафедри ___________________________________
                                                                              (назва)
             ___________         _______________________________
                  (підпис)                              (прізвище та ініціали)

«___» _________20__ року



Примітки:
1. Зазначаються дані щодо навчальних досягнень студента за період 
навчання у вищому навчальному закладі, висновок керівника ди-
пломної роботи та висновок кафедри про дипломну роботу.
2. Формат бланка А5 (148 х 210 мм), 2 сторінки.
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