
Як написати  
дипломну (кваліфікаційну)  роботу 

поради бібліотекаря 



Випускна кваліфікаційна  
(дипломна) робота : 

• є складовою державної атестації, яка дозволяє виявити рівень теоретичної 
та практичної підготовки студентів, їх здатність до самостійної роботи з 
обраної спеціальності; 

• є формою навчально-дослідницької діяльності студентів і має на меті 
формування навичок проведення пошукових і прикладних досліджень; 

• є обов'язковою формою навчальної та наукової роботи студентів 
четвертого курсу першого (бакалаврської) рівня і студентів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти; 

• сприяє більш свідомому оволодінню знаннями, вміннями і навичками, 
розвиває інтерес до наукових досліджень, формує навички самостійної 
творчої роботи і спрямовує на розв'язання теоретичних, науково-
прикладних і практичних завдань майбутньої професійної діяльності в 
різних виробничих сферах. 



З чого ж почати? 



Етапи підготовки роботи: 

• вибір теми дослідження; 

• визначення мети і завдання; 

• визначення об’єкта і предмета дослідження; 

• пошук та аналіз науково-методичної літератури; 

• вибір методів дослідження; 

• проведення психологічного дослідження; 

• математично-статистична обробка результатів дослідження; 

• формулювання висновків і практичних рекомендацій; 

• оформлення роботи; 

• публічний захист роботи. 



Приступаючи до роботи над темою, насамперед треба з’ясувати, у якому 
ступені вона розроблена, у яких публікаціях відображена. Для цього 
потрібно визначити: 

 

1. Які публікації потрібні: огляди, монографії, статті, патенти, 
неопубліковані матеріали, і т.д. 

2. Також на іноземних, на яких саме. 

3. Хронологічні рамки публікацій. За які роки необхідно переглянути 
літературу. 

4. Каталоги, картотеки (їхні розділи) і бібліографічні джерела для 

перегляду. 

5. Які джерела професійної інформації можна використовувати. 

   

 



Пошук і аналіз науково-методичної 
літератури 

• Даний розділ роботи передбачає інформаційно-бібліографічний пошук, 
фіксацію та обробку одержаної інформації. 

 

• Інформаційно-бібліографічний пошук може здійснюватись шляхом 
перегляду : 

  спеціальних бібліографічних видань,  

  первинних наукових документів (статей, монографій,  

  навчальних посібників, підручників), 

  інтернет-ресурсів. 

   

 



Пошук і аналіз науково-методичної 
літератури 

• Пошук інформації в бібліотеці.  

 

• Пошук інформації в Інтернеті і робота з файлами. 

 

• Сканування книг і журналів.  

 

• Копіювання електронних документів.  



Пошук інформації в бібліотеці 
Бібліотека університету пропонує: 

• використовування ДБА бібліотеки (каталоги, картотеки, БД); 

• документні ресурси (друкований фонд); 

• електронні ресурси (сайт, інституційний репозитарій (електронний 

архів наукових публікацій), повнотекстові документи); 

• бібліографічні ресурси бібліотеки (покажчики, списки виконаних 

довідок, рекомендаційні тематичні списки тощо); 

• бібліотечні сервіси (МБА, ЕДД, оцифровування  

       документів, визначення індексів УДК, редагування  

       списків літератури тощо). 



Бібліотечний сайт 
http://library.snu.edu.ua 

 

http://library.snu.edu.ua/
http://library.snu.edu.ua/


На допомогу освітньому процесу / Допоміжні матеріали 
 
Як  написати  і  оформити  реферат (рекомендації для студентів усіх спеціальностей) 
 
Готуємось доповідати 
  
Оформлення списку використаних джерел в науковій роботі (добірка державних 
стандартів) 
 
Приклади оформлення бібліографічного опису джерел згідно з ДСТУ 7.1:2006 
 
Правила та приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:2015 
  
 

Бібліотечний сайт 
http://library.snu.edu.ua 
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Інституційний репозитарій (електронний 
архів наукових публікацій) СНУ ім. В. Даля 



Пошук інформації в Інтернеті та 
робота з файлами 

Головні переваги Інтернету перед іншими джерелами: 

• не потрібно нікуди йти, можна працювати в Інтернеті цілодобово, 
що заощаджує час; 

• у більшості випадків не потрібно нічого сканувати (крім захищених  
pdf-файлів); 

• простота і швидкість пошуку; 

• на деяких спеціалізованих сайтах є те, чого немає в бібліотеці; 

• Інтернет дозволяє шукати дуже конкретну інформацію, наприклад, 
формулу, визначення і т.п.; 

• в Інтернеті є каталоги чи добірки тематичних ресурсів.  



Інтернет-ресурсів з психології 
• Інтернет-ресурси з психології та педагогіки 

https://studfile.net/preview/3907234/page:38/ 

• Освітні ресурси Інтернету/Практична психологія 

https://sites.google.com/site/osvitnires/nauka/psihologia-te-pedagogika/prakticna-

psihologia 

• Сайт Української асоціації організаційних психологів та психологів праці 

(УАОППП):  www.uaoppp.com.ua 

• Школа ефективної психології «Начинающий психолог-консультант:  

Курс Єгора Тополова - http://topschoolps.com.ua 

• Психологічна бібліотека Київського Фонду cприяння розвитку психічної  

культури http://psylib.org.ua/index.html 
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Фіксація та обробка бібліографічної 
інформації 

 

КАРТОТЕКА  

 

Картотека ведеться за 
предметним принципом. Разом 
із предметною картотекою 
доцільно паралельно вести 
картотеку за алфавітом. Це 
дозволяє знайти літературне 
джерело за прізвищем автора. 
На картках разом з точним 
описом літературного джерела 
робиться анотація його змісту. 

 

 

РОБОЧИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Робочий список доцільно вести 
за видами джерел:  
1) монографії;  
2) підручники;  
3) статті;  
4) автореферати дисертацій та 

дисертації. 



Структура   
дипломної (кваліфікаційної) роботи  

Незалежно від обраної теми структура  дипломної (кваліфікаційної) роботи 
ідентична і має бути такою: 

 

• -   Титульний аркуш; 

• -   Завдання на виконання дипломної роботи; 

• -   Зміст; 

• -   Перелік умовних позначень (при необхідності); 

• -   Вступ; 

• -   Основна частина з декількома підрозділами; 

• -   Загальні висновки; 

• -   Список використаних джерел; 

• -   Додатки (при необхідності). 



Цитування та посилання  
на використані джерела  

Загальні вимоги до цитування такі:  
 
• текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням 
особливостей авторського написання;  
 

• кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 
 
 

• ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 
Загальні вимоги та правила складання.  



Правила оформлення бібліографічного 
посилання на використані джерела  

ДСТУ 8302:2015 

Посилання, яке містить порядковий номер видання, на яке посилаються, 
наводять у квадратних дужках, вказуючи порядковий номер джерела зі 
списку та сторінки, на яких міститься об’єкт посилання, відомості 
розділяють комою: [12, с. 94]. 

 

Якщо посилання наводять на багатотомний документ в цілому, 
зазначають номер тома (випуску, частини): [3, т. 2, с. 170]. 

 

При наявності декількох затекстових посилань, групи відомостей 
розділяють знаком «крапка з комою»: [10, с. 56; 23, с. 45–46]. 



Правила оформлення бібліографічного посилання 
Наприклад: 

Цитата в тексті: “...в якості основних характеристик психологічного супроводу виступають 
його процесуальність, пролонгованість, недирективність, заглибленість в реальне 
повсякденне життя людини або сім'ї, особливі відносини між учасниками цього процесу.... ” 
[7, с. 250], де 17 – номер у списку використаних джерел, 250 – сторінка. 
 

Відповідне подання у списку використаних джерел: 

7. Психологічний супровід та системна соціальна підтримка осіб з кризовими станами в 
умовах сучасного соціуму / Н. В. Міщенко, О. В. Ковальова, О. Г. Іванов // Теоретичні і 
прикладні проблеми психології. – 2018. - № 1(45). - С. 245-252. 

 

Якщо необхідно посилання на декілька публікацій у цілому, то їх необхідно оформляти в 
посиланні, використовуючи знак “;”. 

Наприклад: цитата в тексті “ ...проблема лідерства аналізується в працях К. Левіна, М. 
Мескона, Б. Паригіна” [12; 14; 25]. 

 

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть 
скорочено – наприклад: [в табл. 1.2]. 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, 
наприклад: [див. табл. 1.3]. 

 

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: [див. рис. 1.2]. 

 



Як скласти список літератури 
(список використаних джерел) 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з 
бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна 
одержати із таких міждержавних і державних стандартів:  

• ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)»;  

• ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в 
українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»;  

• ГОСТ 7.12–93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила»;  

• ГОСТ 7.11–78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на 
иностранных европейских языках в библиографическом  

      описании».  

 



Як скласти список літератури 
(список використаних джерел) 

Список використаних джерел може містити :  

• Закони України;  

• інструкції та нормативні акти міністерств і відомств України;  

• наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана 
українською мовою;  

• офіційні сторінки в мережі Інтернет;  

• наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана 
іноземними мовами;  

 

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів:  

• в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;  

• у порядку появи посилань у тексті. 

 



Список використаних джерел 
(приклад) 

Список використаних джерел  

1. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV // 

Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35. 

2. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посібник / 

Г.  С. Цехмістрова. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c. 

3. Психологічний супровід та системна соціальна підтримка осіб з 

кризовими станами в умовах сучасного соціуму / Н. В. Міщенко, 

О. В. Ковальова, О. Г. Іванов // Теоретичні і прикладні проблеми 

психології. – 2018. - № 1(45). - С. 245-252. 

4. Українська асоціація організаційних психологів та психологів 

праці (УАОППП) [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні 

дані. – Київ. – Режим доступу: www.uaoppp.com.ua (дата 

звернення 05.11.2019) – Назва з екрана.  



Приклади оформлення бібліографічного 
опису джерел згідно з ДСТУ 7.1:2006 

• http://library.snu.edu.ua/OpysRes.pdf 

 

• http://www.library.ukma.edu.ua/?id=214 

 

• http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/dovidka/zrazky-bibliohrafichnykh-opysiv 

 

• http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-
dstu-83022015/ 

 

• https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u110/Приклади%20оформлення%20бі
бліографічного%20опису.pdf 
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Сервіси перевірки текстів на унікальність 

• Etxt Антиплагіат 

• Advego Plagiatus 

• Shingles Expert 

• TEXT.RU 

• Сontent-watch 

• Аntiplagiat. 
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Дякую за увагу! 


